Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУАН, Т. (КД)
до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУАН, Т. (Swan diagram) (кд) – във:
диаграма на Суан, Т. (в межд.).
СУАП (swap) (в макр.) – при суаповата сделка ценни книги (в макр.) с определена стойност (цена) се продават (в случая заменят) срещу покупката на други
ценни книги със същата стойност. За всяка една от страните, участвуващи в
тази покупко-продажба, смисълът на суапа е, че (от гледна точка на индивидуалните и специфичните условия, при които се намира всеки участник) той им
носи подобряване на качеството на ценните книги или пък нарастващо изменение на дохода, получаван от тях.
СУАП (swap) (кд) – във:
валутен суап (в межд.) (същото като суапова валутна сделка (в межд.));
лихвен суап (в макр.);
суап съглашение (в межд.);
суап (в макр.).
СУАП СЪГЛАШЕНИЕ (swap agreement) (в межд.) – съглашение за междудържавен краткосрочен кредит, според което местната страна изкупува от друга на международния паричен (краткосрочен) пазар чуждестранна валута (в
межд.) с цел да контролира състоянието на валутния курс (в межд.) или да
извършва определена валутна интервенция (в межд.).
СУАПОВ ВАЛУТЕН КУРС (swap exchange rate) (в межд.) – валутен курс (в
межд.), представен чрез базисни точки (в межд.).
СУАПОВ ВАЛУТЕН ПАЗАР (swap exchange market) (в макр.) (в межд.) – валутен пазар (в макр.), на който се извършват суапови валутни сделки (в макр.)
(в межд.) [вж. валутна сделка (в макр.)].
СУАПОВ КУРС (swap rate) (ки) – във:
суапов валутен курс (в межд.).
СУАПОВ ПАЗАР (swap market) (ки) – във:
суапов валутен пазар (в межд.).
СУАПОВА ВАЛУТНА СДЕЛКА (swap exchange transaction) (в макр.) (в
межд.), валутен суап (в макр.) (в межд.), – комбинация от спотови сделки (в
межд.) и форуърдови сделки (в межд.), като едновременно се съчетават по1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------купка на валута (в межд.) със спот сделка и нейната продажба с форуърд
сделка; едновременно продажба на валута със спот сделка и нейната покупка с
форуърд сделка; противоположни форуърд сделки с различни срокове.
СУАПОВА СДЕЛКА (swap transaction) (ки) – във:
суапова валутна сделка (в макр.) (в межд.);
суапова сделка “външен дълг срещу собственост” (в межд.).
СУАПОВА СДЕЛКА “ВЪНШЕН ДЪЛГ СРЕЩУ СОБСТВЕНОСТ”
(external debt – equity swap) (в межд.) – международна сделка (в межд.), когато
част от заемните активи на кредиторите по външния дълг (в межд.) се заменя в
друга форма, при която не се налага длъжниците да връщат дълга: търговската банка (в макр.) кредитор продава вземанията си по дълга с отстъпка от неговата номинална стойност (номинално значение) на трети участник, на когото
вече трябва да се изплащат задълженията.
СУАПОВО ХАРАКИРИ (harakiri swap) (в макр.) – вид суапова сделка [вж.
суап (в макр.)], при която замяната на ценните книги (в макр.) се извършва с
цел да се увеличи пазарният дял на нейния инициатор, но без това да му носи
допълнителен доход или повишаване на качеството.
СУБАДИБИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadibitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субадифитензивиране на икономическия растеж и субадикотензивиране на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адибитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субадибитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субадибитензификация на икономическия растеж (спадане на адибитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на адибитензитета в темпа на растежа), а когато субадибитензивирането става по-бавно
от спадането на темпа на растежа, това е адибитензификация на икономическия растеж (увеличаване на адибитензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на адибитензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИБИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subadibitensivition of the economic growth) (ки) – във:
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------недостатъчно субадибитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадибитензивиране на икономическия растеж;
субадибитензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИБИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadibitensity of the economic growth) – същото като дебитензивност на икономическия растеж.
СУБАДИБИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadibitensivity of the economic growth) – същото като дебитензитет на икономическия
растеж.
СУБАДИБИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadibitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субадифитензификация на икономическия растеж и субадикотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на адибитензивността на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адибитензитета на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на адибитензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субадибитензисуфикация на икономическия растеж* (subadibitensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субадибитензидефикация на икономическия растеж*
(subadibitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИБИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadibitensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадибитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадибитензификация на икономическия растеж;
субадибитензификация на икономическия растеж.
СУБАДИБИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadibitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субадиинтертензивиране на икономическия растеж и субадиекстертензивиране на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адибитертензитета на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субадибитертензивирането става по-бързо от спадането на темпа
на растежа, това е субадибитертензификация на икономическия растеж (спадане на адибитертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на адибитертензитета в темпа на растежа), а когато субадибитертензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
адибитертензификация на икономическия растеж (увеличаване на адибитертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на адибитертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
СУБАДИБИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadibitertensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадибитертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадибитертензивиране на икономическия растеж;
субадибитертензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИБИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadibitertensity of the economic growth) – същото като дебитертензивност
на икономическия растеж.
СУБАДИБИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadibitertensivity of the economic growth) – същото като дебитертензитет на икономическия растеж.
СУБАДИБИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadibitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субадиинтертензификация на икономическия растеж и субадиекстертензификация
на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адибитертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адибитертензитета на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бързото намаляване на адибитертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субадибитертензисуфикация на икономическия растеж* (subadibitertensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субадибитертензидефикация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж* (subadibitertensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИБИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadibitertensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадибитертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадибитертензификация на икономическия растеж;
субадибитертензификация на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiextensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиекстензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субадиекстензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субадиекстензификация на икономическия
растеж (спадане на адиекстензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на адиекстензитета в темпа на растежа), а когато субадиекстензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа,
това е адиекстензификация на икономическия растеж (увеличаване на адиекстензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на адиекстензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiextensivition of the economic growth) (ки) – във:
субадиекстензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиекстензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиекстензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiextensity of the economic growth) – същото като деекстензивност на
икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadiextensivity of the economic growth) – същото като деекстензитет на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiextensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на ня5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------каква независима променлива (обикновено на времето) на адиекстензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адиекстензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адиекстензитета в сравнение
с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субадиекстензисуфикация на икономическия растеж* (subadiextensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субадиекстензидефикация на
икономическия растеж* (subadiextensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiextensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадиекстензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиекстензификация на икономическия растеж;
субадиекстензификация на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiextertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиекстертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субадиекстертензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субадиекстертензификация на икономическия растеж (спадане на адиекстертензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на адиекстертензитета в темпа
на растежа), а когато субадиекстертензивирането става по-бавно от спадането
на темпа на растежа, това е адиекстертензификация на икономическия растеж (увеличаване на адиекстертензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на адиекстертензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiextertensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадиекстертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиекстертензивиране на икономическия растеж;
субадиекстертензивиране на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБАДИЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiextertensity of the economic growth) – същото като деекстертензивност
на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiextertensivity of the economic growth) – същото като деекстертензитет
на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadiextertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиекстертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адиекстертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адиекстертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва субадиекстертензисуфикация на икономическия растеж*
(subadiextertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва
субадиекстертензидефикация на икономическия растеж* (subadiextertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiextertensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадиекстертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиекстертензификация на икономическия растеж;
субадиекстертензификация на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiextratensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиекстратензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субадиекстратензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субадиекстратензификация на икономическия растеж (спадане на адиекстратензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на адиекстратензитета в темпа
на растежа), а когато субадиекстратензивирането става по-бавно от спадането
на темпа на растежа, това е адиекстратензификация на икономическия рас7
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до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж (увеличаване на адиекстратензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на адиекстратензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiextratensivition of the economic growth) (ки) – във:
непреобладаващо субадиекстратензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадиекстратензивиране на икономическия растеж;
субадиекстратензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiextratensity of the economic growth) – същото като детензивност на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiextratensivity of the economic growth) – същото като деекстратензитет
на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadiextratensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиекстратензивността на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адиекстратензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адиекстратензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва субадиекстратензисуфикация на икономическия растеж*
(subadiextratensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва
субадиекстратензидефикация на икономическия растеж* (subadiextratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiextratensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадиекстратензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиекстратензификация на икономическия растеж;
субадиекстратензификация на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБАДИИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiintertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиинтертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субадиинтертензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субадиинтертензификация на икономическия растеж (спадане на адиинтертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на адиинтертензитета в темпа на
растежа), а когато субадиинтертензивирането става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е адиинтертензификация на икономическия растеж
(увеличаване на адиинтертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на адиинтертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiintertensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадиинтертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиинтертензивиране на икономическия растеж;
субадиинтертензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiintertensity of the economic growth) – същото като деинтертензивност
на икономическия растеж.
СУБАДИИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadiintertensivity of the economic growth) – същото като деинтертензитет на икономическия растеж.
СУБАДИИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiintertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиинтертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
адиинтертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адиинтертензитета
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субадиинтертензисуфикация на икономическия растеж* (subadiintertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субадиин9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тертензидефикация на икономическия растеж* (subadiintertensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiintertensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадиинтертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиинтертензификация на икономическия растеж;
субадиинтертензификация на икономическия растеж.
СУБАДИКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadicatensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адикатензитета на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субадикатензивирането става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субадикатензификация на икономическия растеж
(спадане на адикатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на адикатензитета в темпа на растежа), а когато субадикатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е адикатензификация на икономическия растеж (увеличаване на адикатензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на адикатензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subadicatensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадикатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадикатензивиране на икономическия растеж;
субадикатензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadicatensity of the economic growth) – същото като декатензивност на икономическия растеж.
СУБАДИКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadicatensivity of the economic growth) – същото като декатензитет на икономическия
растеж.
СУБАДИКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadicatensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адикатензивността
10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адикатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адикатензитета в сравнение
с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субадикатензисуфикация на икономическия растеж* (subadicatensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субадикатензидефикация на
икономическия растеж* (subadicatensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadicatensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадикатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадикатензификация на икономическия растеж;
субадикатензификация на икономическия растеж.
СУБАДИКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiqualitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиквалитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субадиквалитензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субадиквалитензификация на икономическия растеж (спадане на адиквалитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на адиквалитензитета в темпа на
растежа), а когато субадиквалитензивирането става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е адиквалитензификация на икономическия растеж
(увеличаване на адиквалитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на адиквалитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiqualitensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадиквалитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиквалитензивиране на икономическия растеж;
субадиквалитензивиране на икономическия растеж.
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до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБАДИКВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiqualitensity of the economic growth) – същото като деквалитензивност на
икономическия растеж.
СУБАДИКВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiqualitensivity of the economic growth) – същото като деквалитензитет на
икономическия растеж.
СУБАДИКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiqualitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиквалитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
адиквалитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адиквалитензитета
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субадиквалитензисуфикация на икономическия растеж* (subadiqualitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субадиквалитензидефикация на икономическия растеж* (subadiqualitensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiqualitensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадиквалитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиквалитензификация на икономическия растеж;
субадиквалитензификация на икономическия растеж.
СУБАДИКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiquantitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиквантитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субадиквантитензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субадиквантитензификация на икономическия растеж (спадане на адиквантитензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на адиквантитензитета в темпа
на растежа), а когато субадиквантитензивирането става по-бавно от спадането
на темпа на растежа, това е адиквантитензификация на икономическия растеж (увеличаване на адиквантитензивността на икономическия растеж, т.е.
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нарастване на относителния дял на адиквантитензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiquantitensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадиквантитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиквантитензивиране на икономическия растеж;
субадиквантитензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИКВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiquantitensity of the economic growth) – същото като деквантитензивност
на икономическия растеж.
СУБАДИКВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiquantitensivity of the economic growth) – същото като деквантитензитет на икономическия растеж.
СУБАДИКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadiquantitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиквантитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адиквантитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адиквантитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва субадиквантитензисуфикация на икономическия растеж*
(subadiquantitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субадиквантитензидефикация на икономическия растеж* (subadiquantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiquantitensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадиквантитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиквантитензификация на икономическия растеж;
субадиквантитензификация на икономическия растеж.
СУБАДИКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadicotensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на ня13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------каква независима променлива (обикновено на времето) на адикотензитета на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субадикотензивирането става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субадикотензификация на икономическия растеж
(спадане на адикотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на адикотензитета в темпа на растежа), а когато субадикотензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е адикотензификация на икономическия растеж (увеличаване на адикотензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на адикотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subadicotensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадикотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадикотензивиране на икономическия растеж;
субадикотензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИКОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadicotensity of the economic growth) – същото като декотензивност на икономическия растеж.
СУБАДИКОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadicotensivity of the economic growth) – същото като декотензитет на икономическия
растеж.
СУБАДИКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadicotensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адикотензивността
на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адикотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адикотензитета в сравнение
с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субадикотензисуфикация на икономическия растеж* (subadicotensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субадикотензидефикация на
икономическия растеж* (subadicotensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
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до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБАДИКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadicotensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадикотензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадикотензификация на икономическия растеж;
субадикотензификация на икономическия растеж.
СУБАДИКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadicreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субадиекстензивиране на икономическия растеж и субадиекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на адикреатензитета на икономическия растеж,
който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субадикреатензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа,
това е субадикреатензификация на икономическия растеж (спадане на адикреатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на адикреатензитета в темпа на растежа), а когато субадикреатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е адикреатензификация на икономическия растеж (увеличаване на адикреатензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на адикреатензитета в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadicreatensivition of the economic growth) (ки) – във:
непреобладаващо субадикреатензивиране на икономическия растеж;
недостатъчно субадикреатензивиране на икономическия растеж;
субадикреатензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИКРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadicreatensity of the economic growth) – същото като декреатензивност на
икономическия растеж.
СУБАДИКРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadicreatensivity of the economic growth) – същото като декреатензитет на икономическия растеж.
СУБАДИКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadicreatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субадиекстензификация на икономическия растеж и субадиекстратензификация на
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File: от СУАН, Т. (КД)
до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адикреатензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адикреатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ.
(б) от по-бързото намаляване на адикреатензитета в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субадикреатензисуфикация
на икономическия растеж* (subadicreatensisufication of the economic growth),
а при случай (б) се извършва субадикреатензидефикация на икономическия
растеж* (subadicreatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУБАДИКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadicreatensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадикреатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадикреатензификация на икономическия растеж;
субадикреатензификация на икономическия растеж.
СУБАДИОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadioptensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиоптензитета на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субадиоптензивирането става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субадиоптензификация на икономическия растеж
(спадане на адиоптензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на адиоптензитета в темпа на растежа), а когато субадиоптензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е адиоптензификация на икономическия растеж (увеличаване на адиоптензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на адиоптензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subadioptensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадиоптензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиоптензивиране на икономическия растеж;
субадиоптензивиране на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБАДИОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadioptensity of the economic growth) – същото като деоптензивност на икономическия растеж.
СУБАДИОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadioptensivity of the economic growth) – същото като деоптензитет на икономическия растеж.
СУБАДИОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadioptensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адиоптензивността
на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адиоптензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адиоптензитета в сравнение
с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субадиоптензисуфикация на икономическия растеж* (subadioptensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субадиоптензидефикация на
икономическия растеж* (subadioptensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadioptensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадиоптензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиоптензификация на икономическия растеж;
субадиоптензификация на икономическия растеж.
СУБАДИРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadiretensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субадикатензивиране на икономическия растеж и субадиоптензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на адиретензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субадиретензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субадиретензификация на икономическия растеж (спадане на адиретензивността на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на адиретензитета в темпа на растежа), а когато субадиретензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е адиретензификация на икономическия рас17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж (увеличаване на адиретензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на адиретензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subadiretensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадиретензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадиретензивиране на икономическия растеж;
субадиретензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadiretensity of the economic growth) – същото като деретензивност на икономическия растеж.
СУБАДИРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadiretensivity of the economic growth) – същото като деретензитет на икономическия
растеж.
СУБАДИРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadiretensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субадикатензификация на икономическия растеж и субадиоптензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на адиретензивността на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адиретензитета на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на адиретензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субадиретензисуфикация на икономическия растеж* (subadiretensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субадиретензидефикация на икономическия растеж*
(subadiretensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadiretensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадиретензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадиретензификация на икономическия растеж;
субадиретензификация на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБАДИФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadifitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адифитензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субадифитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субадифитензификация на икономическия
растеж (спадане на адифитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на адифитензитета в темпа на растежа), а когато
субадифитензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това
е адифитензификация на икономическия растеж (увеличаване на адифитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
адифитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБАДИФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subadifitensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадифитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадифитензивиране на икономическия растеж;
субадифитензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadifitensity of the economic growth) – същото като дефитензивност на икономическия растеж.
СУБАДИФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subadifitensivity of the economic growth) – същото като дефитензитет на икономическия
растеж.
СУБАДИФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadifitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адифитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адифитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на адифитензитета в сравнение
с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субадифитензисуфикация на икономическия растеж* (subadifitensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субадифитензидефикация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (subadifitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadifitensification of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчна субадифитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субадифитензификация на икономическия растеж;
субадифитензификация на икономическия растеж.
СУБАДИХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadihomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субадиквантитензивиране на икономическия растеж и субадиквалитензивиране на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на адихомеотензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субадихомеотензивирането става по-бързо от спадането на темпа
на растежа, това е субадихомеотензификация на икономическия растеж (спадане на адихомеотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на адихомеотензитета в темпа на растежа), а когато субадихомеотензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
адихомеотензификация на икономическия растеж (увеличаване на адихомеотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на адихомеотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
СУБАДИХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadihomeotensivition of the economic growth) (ки) – във:
недостатъчно субадихомеотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субадихомеотензивиране на икономическия растеж;
субадихомеотензивиране на икономическия растеж.
СУБАДИХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadihomeotensity of the economic growth) – същото като дехомеотензивност
на икономическия растеж.
СУБАДИХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadihomeotensivity of the economic growth) – същото като дехомеотензитет
на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБАДИХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subadihomeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субадиквантитензификация на икономическия растеж и субадиквалитензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима
променлива (обикновено на времето) на адихомеотензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на адихомеотензитета на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бързото намаляване на адихомеотензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субадихомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subadihomeotensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субадихомеотензидефикация
на икономическия растеж* (subadihomeotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБАДИХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subadihomeotensification of the economic growth) (ки) – във:
непреобладаваща субадихомеотензификация на икономическия растеж;
субадихомеотензификация на икономическия растеж.
СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subbitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субфитензивиране на
икономическия растеж и субкотензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на битензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинбитензивиране на икономическия растеж (което е спадане на инбитензитета на икономическия растеж), или чрез дебитензивиране на икономическия растеж (което е покачване на дебитензитета на икономическия растеж). Когато суббитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на
растежа, това е суббитензификация на икономическия растеж (спадане на
битензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на битензитета в темпа на растежа), а когато суббитензивирането става побавно от спадането на темпа на растежа, това е битензификация на икономическия растеж (увеличаване на битензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на битензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subbitensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано суббитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно суббитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо суббитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно суббитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно суббитензивиране на икономическия растеж;
налично суббитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо суббитензивиране на икономическия растеж;
предимствено суббитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо суббитензивиране на икономическия растеж;
суббитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо суббитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено суббитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно суббитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно суббитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно суббитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено суббитензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно суббитензивиране на икономическия растеж;
цялостно суббитензивиране на икономическия растеж;
частично суббитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено суббитензивиране на икономическия растеж.
СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subbitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субфитензификация на
икономическия растеж и субкотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на битензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното
увеличаване на битензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на битензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суббитензисуфикация на икономическия растеж* (subbitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва суббитензидефикация на икономическия растеж* (subbitensidefication of the economic growth).
Субитензификацията може да се получи или чрез субинбитензификация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж (което е спадане на инбитензивността на икономическия растеж), или чрез дебитензификация на икономическия растеж (което е покачване на дебитензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subbitensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна суббитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща суббитензификация на икономическия растеж;
миноритарна суббитензификация на икономическия растеж;
налична суббитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща суббитензификация на икономическия растеж;
предимствена суббитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща суббитензификация на икономическия растеж;
суббитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща суббитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена суббитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна суббитензификация на икономическия растеж;
субцялостна суббитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна суббитензификация на икономическия растеж;
утвърдена суббитензификация на икономическия растеж;
хипогеннна суббитензификация на икономическия растеж;
цялостна суббитензификация на икономическия растеж;
частична суббитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена суббитензификация на икономическия растеж.
СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subbitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субинтертензивиране на икономическия растеж и субекстертензивиране на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на битертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинбитертензивиране на икономическия растеж (което е
спадане на инбитертензитета на икономическия растеж), или чрез дебитертензивиране на икономическия растеж (което е покачване на дебитертензитета на икономическия растеж). Когато суббитертензивирането става
23

23

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУАН, Т. (КД)
до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суббитертензификация на
икономическия растеж (спадане на битертензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на битертензитета в темпа на
растежа), а когато суббитертензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е битертензификация на икономическия растеж (увеличаване на битертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на битертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subbitertensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано суббитертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно суббитертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо суббитертензивиране на икономическия
растеж;
достатъчно-цялостно суббитертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно суббитертензивиране на икономическия растеж;
налично суббитертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо суббитертензивиране на икономическия растеж;
предимствено суббитертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо суббитертензивиране на икономическия растеж;
суббитертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо суббитертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно суббитертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено суббитертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно суббитертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно суббитертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено суббитертензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно суббитертензивиране на икономическия растеж;
цялостно суббитертензивиране на икономическия растеж;
частично суббитертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено суббитертензивиране на икономическия растеж.
СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subbitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субинтертензификация на икономическия растеж и субекстертензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обик24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено на времето) на битертензивността на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на битертензитета на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на битертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва суббитертензисуфикация на икономическия
растеж* (subbitertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва суббитертензидефикация на икономическия растеж* (subbitertensidefication of the economic growth). Субитертензификацията може да се получи или чрез субинбитертензификация на икономическия растеж (което е
спадане на инбитертензивността на икономическия растеж), или чрез дебитертензификация на икономическия растеж (което е покачване на дебитертензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subbitertensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна суббитертензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща суббитертензификация на икономическия
растеж;
миноритарна суббитертензификация на икономическия растеж;
налична суббитертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща суббитертензификация на икономическия растеж;
предимствена суббитертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща суббитертензификация на икономическия растеж;
суббитертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща суббитертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена суббитертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна суббитертензификация на икономическия растеж;
субцялостна суббитертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна суббитертензификация на икономическия растеж;
утвърдена суббитертензификация на икономическия растеж;
хипогеннна суббитертензификация на икономическия растеж;
цялостна суббитертензификация на икономическия растеж;
частична суббитертензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена суббитертензификация на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДЕАБИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeabitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеафитензивиране на икономическия растеж и субдеакотензивиране на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деабитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеабитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдеабитензификация на икономическия растеж (спадане на деабитензивността
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деабитензитета в темпа на растежа), а когато субдеабитензивирането става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е деабитензификация на икономическия
растеж (увеличаване на деабитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деабитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАБИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeabitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеафитензификация на икономическия растеж и субдеакотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на деабитензивността на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бавното увеличаване на деабитензитета на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на деабитензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субдеабитензисуфикация на икономическия растеж* (subdeabitensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субдеабитензидефикация на икономическия растеж* (subdeabitensidefication of the economic growth).
СУБДЕАБИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeabitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеаинтертензивиране на икономическия растеж и субдеаекстертензивиране на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деабитертензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеабитертензивирането става по-бързо от спадането на темпа
на растежа, това е субдеабитертензификация на икономическия растеж (спа26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дане на деабитертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на деабитертензитета в темпа на растежа), а когато субдеабитертензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
деабитертензификация на икономическия растеж (увеличаване на деабитертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на деабитертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
СУБДЕАБИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeabitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеаинтертензификация на икономическия растеж и субдеаекстертензификация
на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деабитертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е от (а) по-бавното увеличаване на деабитертензитета на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бързото намаляване на деабитертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдеабитертензисуфикация на икономическия растеж* (subdeabitertensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субдеабитертензидефикация
на икономическия растеж* (subdeabitertensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeaextensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деаекстензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеаекстензивирането става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субдеаекстензификация на икономическия растеж
(спадане на деаекстензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на деаекстензитета в темпа на растежа), а когато субдеаекстензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е деаекстензификация на икономическия растеж (увеличаване на деаекстензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаекстензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeaextensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
деаекстензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деаекстензитета в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субдеаекстензисуфикация на икономическия растеж* (subdeaextensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеаекстензидефикация на икономическия растеж* (subdeaextensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeaextertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субдеаекстертензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субдеаекстертензификация на икономическия растеж (спадане на деаекстертензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаекстертензитета в темпа
на растежа), а когато субдеаекстертензивирането става по-бавно от спадането
на темпа на растежа, това е деаекстертензификация на икономическия растеж (увеличаване на деаекстертензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на деаекстертензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeaextertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деаекстертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деаекстертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва субдеаекстертензисуфикация на икономическия растеж*
(subdeaextertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва
субдеаекстертензидефикация на икономическия растеж* (subdeaexterten-
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File: от СУАН, Т. (КД)
до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------sidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeaextratensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстратензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субдеаекстратензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субдеаекстратензификация на икономическия растеж (спадане на деаекстратензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаекстратензитета в темпа
на растежа), а когато субдеаекстратензивирането става по-бавно от спадането
на темпа на растежа, това е деаекстратензификация на икономическия растеж (увеличаване на деаекстратензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на деаекстратензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeaextratensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаекстратензивността на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деаекстратензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деаекстратензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва субдеаекстратензисуфикация на икономическия растеж*
(subdeaextratensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва
субдеаекстратензидефикация на икономическия растеж* (subdeaextratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeaintertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаинтертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субдеаинтертензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субдеаинтертензификация на икономическия растеж (спадане на деаинтертензивността на икономическия рас29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, т.е. намаляване на относителния дял на деаинтертензитета в темпа на
растежа), а когато субдеаинтертензивирането става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е деаинтертензификация на икономическия растеж
(увеличаване на деаинтертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаинтертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeaintertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаинтертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
деаинтертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деаинтертензитета
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субдеаинтертензисуфикация на икономическия растеж* (subdeaintertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеаинтертензидефикация на икономическия растеж* (subdeaintertensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeacatensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деакатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеакатензивирането става по-бързо от спадането на
темпа на растежа, това е субдеакатензификация на икономическия растеж
(спадане на деакатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на деакатензитета в темпа на растежа), а когато субдеакатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е деакатензификация на икономическия растеж (увеличаване на деакатензивността на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деакатензитета
в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeacatensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деакатензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деакатензи30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деакатензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдеакатензисуфикация на икономическия растеж* (subdeacatensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субдеакатензидефикация на
икономическия растеж* (subdeacatensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeaqualitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаквалитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субдеаквалитензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субдеаквалитензификация на икономическия растеж (спадане на деаквалитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаквалитензитета в темпа на
растежа), а когато субдеаквалитензивирането става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е деаквалитензификация на икономическия растеж
(увеличаване на деаквалитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаквалитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeaquantitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаквантитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато субдеаквантитензивирането става по-бързо
от спадането на темпа на растежа, това е субдеаквантитензификация на икономическия растеж (спадане на деаквантитензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаквантитензитета в темпа
на растежа), а когато субдеаквантитензивирането става по-бавно от спадането
на темпа на растежа, това е деаквантитензификация на икономическия растеж (увеличаване на деаквантитензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на деаквантитензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeaqualitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаквалитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
деаквалитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деаквалитензитета
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субдеаквалитензисуфикация на икономическия растеж* (subdeaqualitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеаквалитензидефикация на икономическия растеж* (subdeaqualitensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeaquantitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаквантитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деаквантитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деаквантитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва субдеаквантитензисуфикация на икономическия растеж*
(subdeaquantitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеаквантитензидефикация на икономическия растеж* (subdeaquantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeacotensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деакотензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеакотензивирането става по-бързо от спадането на
темпа на растежа, това е субдеакотензификация на икономическия растеж
(спадане на деакотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на деакотензитета в темпа на растежа), а когато субдеакотензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е деакотензификация на икономическия растеж (увеличаване на деакотензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деакотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДЕАКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeacotensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деакотензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деакотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деакотензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдеакотензисуфикация на икономическия растеж* (subdeacotensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субдеакотензидефикация на
икономическия растеж* (subdeacotensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeacreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеаекстензивиране на икономическия растеж и субдеаекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деакреатензитета на икономическия растеж,
който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субдеакреатензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа,
това е субдеакреатензификация на икономическия растеж (спадане на деакреатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на деакреатензитета в темпа на растежа), а когато субдеакреатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е деакреатензификация на икономическия растеж (увеличаване на деакреатензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деакреатензитета в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeacreatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеаекстензификация на икономическия растеж и субдеаекстратензификация на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деакреатензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бавното увеличаване на деакреатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ.
(б) от по-бързото намаляване на деакреатензитета в сравнение с намаляването
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдеакреатензисуфикация
на икономическия растеж* (subdeacreatensisufication of the economic growth),
а при случай (б) се извършва субдеакреатензидефикация на икономическия
растеж* (subdeacreatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУБДЕАОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeaoptensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деаоптензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеаоптензивирането става по-бързо от спадането на
темпа на растежа, това е субдеаоптензификация на икономическия растеж
(спадане на деаоптензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на деаоптензитета в темпа на растежа), а когато субдеаоптензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е деаоптензификация на икономическия растеж (увеличаване на деаоптензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаоптензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeaoptensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаоптензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
деаоптензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деаоптензитета в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субдеаоптензисуфикация на икономическия растеж* (subdeaoptensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеаоптензидефикация на икономическия растеж* (subdeaoptensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdearetensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеакатензивиране на икономическия растеж и субдеаоптензивиране на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деаретензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеаретен34

34

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУАН, Т. (КД)
до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдеаретензификация на икономическия растеж (спадане на деаретензивността на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деаретензитета в темпа на растежа), а когато субдеаретензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е деаретензификация на икономическия растеж (увеличаване на деаретензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деаретензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕАРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdearetensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеакатензификация на икономическия растеж и субдеаоптензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на деаретензивността на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бавното увеличаване на деаретензитета на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на деаретензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субдеаретензисуфикация на икономическия растеж* (subdearetensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субдеаретензидефикация на икономическия растеж* (subdearetensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБДЕАФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeafitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деафитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеафитензивирането става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субдеафитензификация на икономическия растеж
(спадане на деафитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на деафитензитета в темпа на растежа), а когато субдеафитензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е деафитензификация на икономическия растеж (увеличаване на деафитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деафитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДЕАФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeafitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деафитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деафитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деафитензитета в сравнение
с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдеафитензисуфикация на икономическия растеж* (subdeafitensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субдеафитензидефикация на
икономическия растеж* (subdeafitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕАХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeahomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеаквантитензивиране на икономическия растеж и субдеаквалитензивиране на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деахомеотензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеахомеотензивирането става по-бързо от спадането на темпа
на растежа, това е субдеахомеотензификация на икономическия растеж (спадане на деахомеотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на деахомеотензитета в темпа на растежа), а когато субдеахомеотензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
деахомеотензификация на икономическия растеж (увеличаване на деахомеотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на деахомеотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
СУБДЕАХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeahomeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеаквантитензификация на икономическия растеж и субдеаквалитензификация
на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деахомеотензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е от (а) по-бавното увеличаване на деахомеотензитета на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------респ. (б) от по-бързото намаляване на деахомеотензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдеахомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subdeahomeotensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субдеахомеотензидефикация
на икономическия растеж* (subdeahomeotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕБИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdebitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдефитензивиране на
икономическия растеж и субдекотензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дебитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Когато субдебитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдебитензификация на икономическия растеж (спадане на дебитензивността на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на дебитензитета
в темпа на растежа), а когато субдебитензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е дебитензификация на икономическия растеж
(покачване на дебитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на дебитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
СУБДЕБИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdebitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдефитензификация на икономическия растеж и субдекотензификация на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дебитензивността на икономическия растеж, която е
относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж.
Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на дебитензитета на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на дебитензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субдебитензисуфикация на икономическия растеж* (subdebitensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субдебитензидефикация на икономическия растеж* (subdebitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДЕБИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdebitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеинтертензивиране на икономическия растеж и субдеекстертензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на дебитертензитета на икономическия растеж,
който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия
растеж. Когато субдебитертензивирането става по-бързо от спадането на
темпа на растежа, това е субдебитертензификация на икономическия растеж
(спадане на дебитертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на дебитертензитета в темпа на растежа), а когато субдебитертензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
дебитертензификация на икономическия растеж (покачване на дебитертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
дебитертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕБИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdebitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеинтертензификация на икономическия растеж и субдеекстертензификация на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дебитертензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на дебитертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на дебитертензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдебитертензисуфикация на икономическия растеж* (subdebitertensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субдебитертензидефикация
на икономическия растеж* (subdebitertensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕВЕНОМИКА* (subdevenomy) – вж. [1] субномика и [2] форномика.
СУБДЕЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeextensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деекстензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрецателна част от темпа на
икономическия растеж. Когато субдеекстензивирането става по-бързо от спа38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дането на темпа на растежа, това е субдеекстензификация на икономическия
растеж (спадане на деекстензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деекстензитета в темпа на растежа), а когато
субдеекстензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това
е деекстензификация на икономическия растеж (покачване на деекстензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деекстензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeextensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деекстензивността на
икономическия растеж, който е относително изразена отрецателна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
деекстензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деекстензитета в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субдеекстензисуфикация на икономическия растеж* (subdeextensisufication
of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеекстензидефикация на икономическия растеж* (subdeextensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeextertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деекстертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част
от темпа на икономическия растеж. Когато субдеекстертензивирането става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдеекстертензификация
на икономическия растеж (спадане на деекстертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деекстертензитета в
темпа на растежа), а когато субдеекстертензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е деекстертензификация на икономическия
растеж (покачване на деекстертензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на деекстертензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeextertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деекстертензив39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деекстертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деекстертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва субдеекстертензисуфикация на икономическия растеж* (subdeextertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеекстертензидефикация на икономическия растеж* (subdeextertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeextratensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на детензитета на
икономическия растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия
растеж), който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеекстратензивирането става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субдеекстратензификация на икономическия растеж (спадане на детензивността на икономическия растеж (съкратено от
деекстратензивност на икономическия растеж), т.е. намаляване на относителния дял на детензитета в темпа на растежа), а когато субдеекстратензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е детензификация на икономическия растеж (съкратено от деекстратензификация на икономическия растеж) (покачване на детензивността на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на детензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeextratensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на детензивността
на икономическия растеж (съкратено от деекстратензивност на икономическия растеж), която е относително изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на детензитета на икономическия растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж) в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б)
от по-бързото намаляване на деекстратензитета в сравнение с намаляването на
темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдеекстратензисуфикация
на икономическия растеж* (subdeextratensisufication of the economic growth),
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------а при случай (б) се извършва субдеекстратензидефикация на икономическия растеж* (subdeextratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeintertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деинтертензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрецателна част от
темпа на икономическия растеж. Когато субдеинтертензивирането става побързо от спадането на темпа на растежа, това е субдеинтертензификация на
икономическия растеж (спадане на деинтертензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деинтертензитета в темпа на
растежа), а когато субдеинтертензивирането става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е деинтертензификация на икономическия растеж
(покачване на деинтертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване
на относителния дял на деинтертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
СУБДЕИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdeintertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деинтертензивността на икономическия растеж, който е относително изразена отрецателна
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деинтертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деинтертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва субдеинтертензисуфикация на икономическия растеж* (subdeintertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеинтертензидефикация на икономическия растеж* (subdeintertensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdecatensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрецателна част от темпа на
икономическия растеж. Когато субдекатензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдекатензификация на икономическия
растеж (спадане на декатензивността на икономическия растеж, т.е. нама41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ляване на относителния дял на декатензитета в темпа на растежа), а когато
субдекатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
декатензификация на икономическия растеж (покачване на декатензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на декатензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdecatensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на декатензивността на
икономическия растеж, който е относително изразена отрецателна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
декатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на декатензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдекатензисуфикация на икономическия растеж* (subdecatensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субдекатензидефикация на
икономическия растеж* (subdecatensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdequalitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деквалитензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от
темпа на икономическия растеж. Когато субдеквалитензивирането става побързо от спадането на темпа на растежа, това е субдеквалитензификация на
икономическия растеж (спадане на деквалитензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деквалитензитета в темпа на
растежа), а когато субдеквалитензивирането става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е деквалитензификация на икономическия растеж (покачване на деквалитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на деквалитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
СУБДЕКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdequalitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деквалитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увели42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чаване на деквалитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деквалитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва субдеквалитензисуфикация на икономическия растеж* (subdequalitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеквалитензидефикация на икономическия растеж* (subdequalitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdequantitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деквантитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрецателна
част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеквантитензивирането
става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдеквантитензификация на икономическия растеж (спадане на деквантитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деквантитензитета в темпа на растежа), а когато субдеквантитензивирането става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е деквантитензификация на икономическия растеж (покачване на деквантитензивността на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на деквантитензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdequantitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на деквантитензивността на икономическия растеж, който е относително изразена отрецателна
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деквантитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деквантитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва субдеквантитензисуфикация на икономическия растеж* (subdequantitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субдеквантитензидефикация на икономическия растеж* (subdequantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdecotensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декотензитета на икономи43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Когато субдекотензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдекотензификация на икономическия
растеж (спадане на декотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на декотензитета в темпа на растежа), а когато
субдекотензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
декотензификация на икономическия растеж (покачване на декотензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на декотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdecotensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на декотензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
декотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на декотензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдекотензисуфикация на икономическия растеж* (subdecotensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субдекотензидефикация на
икономическия растеж* (subdecotensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdecreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеекстензивиране на икономическия растеж и субдеекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декреатензитета на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж.
Когато субдекреатензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдекреатензификация на икономическия растеж (спадане на
декреатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на декреатензитета в темпа на растежа), а когато субдекреатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е декреатензификация на икономическия растеж (покачване на декреатензивността на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на декреатензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДЕКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdecreatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеекстензификация на икономическия растеж и субдеекстратензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на декреатензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на декреатензитета
на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бързото намаляване на декреатензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдекреатензисуфикация на икономическия растеж* (subdecreatensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субдекреатензидефикация на икономическия растеж* (subdecreatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeoptensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деоптензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на
икономическия растеж. Когато субдеоптензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдеоптензификация на икономическия
растеж (спадане на деоптензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деоптензитета в темпа на растежа), а когато
субдеоптензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
деоптензификация на икономическия растеж (покачване на деоптензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на деоптензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdeoptensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на деоптензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
деоптензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на деоптензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдеоптензисуфикация на икономическия растеж* (subdeoptensisufication of the
45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth), а при случай (б) се извършва субдеоптензидефикация на
икономическия растеж* (subdeoptensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subderetensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдекатензивиране
на икономическия растеж и субдеоптензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деретензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Когато субдеретензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдеретензификация на икономическия растеж (спадане на деретензивността на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на деретензитета
в темпа на растежа), а когато субдеретензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е деретензификация на икономическия растеж
(покачване на деретензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на деретензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subderetensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдекатензификация на икономическия растеж и субдеоптензификация на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на деретензивността на икономическия растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на деретензитета на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на деретензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субдеретензисуфикация на икономическия растеж* (subderetensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субдеретензидефикация на икономическия растеж* (subderetensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБДЕФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdefitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дефитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена отрецателна част от темпа на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж. Когато субдефитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субдефитензификация на икономическия
растеж (спадане на дефитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на дефитензитета в темпа на растежа), а когато
субдефитензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
дефитензификация на икономическия растеж (покачване на дефитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на дефитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБДЕФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subdefitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на дефитензивността на
икономическия растеж, който е относително изразена отрецателна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
дефитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на дефитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдефитензисуфикация на икономическия растеж* (subdefitensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субдефитензидефикация на
икономическия растеж* (subdefitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБДЕХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdehomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеквантитензивиране на икономическия растеж и субдеквалитензивиране на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дехомеотензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Когато субдехомеотензивирането става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субдехомеотензификация на икономическия растеж (спадане на дехомеотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на дехомеотензитета в темпа на растежа), а когато
субдехомеотензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа,
това е дехомеотензификация на икономическия растеж (покачване на дехомеотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на дехомеотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДЕХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subdehomeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субдеквантитензификация на икономическия растеж и субдеквалитензификация на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на дехомеотензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена отрицателна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на дехомеотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на дехомеотензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субдехомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subdehomeotensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва субдехомеотензидефикация на икономическия растеж* (subdehomeotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subsufficient bitensivity of the economic growth) – същото като субутвърден
битензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient bitertensivity of the economic growth) – същото като субутвърден битертензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient bitertensivity of the economic growth) – същото като субутвърден битертензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient extertensivity of the economic growth) – същото като субутвърден екстензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient extratensivity of the economic growth) – същото като субутвърден екстратензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient intertensivity of the economic growth) – същото като субутвърден интертензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДОСТАТЪЧЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subsufficient catensivity of the economic growth) – същото като субутвърден
катензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient qualitensivity of the economic growth) – същото като субутвърден квалитензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subsufficient quantitensivity of the economic growth) – същото като
субутвърден квантитензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subsufficient cotensivity of the economic growth) – същото като субутвърден
котензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient creatensivity of the economic growth) – същото като субутвърден креатензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subsufficient optensivity of the economic growth) – същото като субутвърден
оптензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subsufficient retensivity of the economic growth) – същото като субутвърден ретензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subsufficient fitensivity of the economic growth) – същото като субутвърден
фитензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧЕН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient homeotensivity of the economic growth) – същото като субутвърден хомеотензитет на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient bitensity of the economic growth) – същото като субутвърдена битензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДОСТАТЪЧНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subsufficient bitertensity of the economic growth) – същото като субутвърдена битертензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient extensity of the economic growth) – същото като субутвърдена екстензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subsufficient extertensity of the economic growth) – същото като субутвърдена екстертензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subsufficient extratensity of the economic growth) – същото като субутвърдена екстратензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subsufficient intertensity of the economic growth) – същото като субутвърдена интертензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient catensity of the economic growth) – същото като субутвърдена катензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subsufficient qualitensity of the economic growth) – същото като субутвърдена квалитензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subsufficient quantitensity of the economic growth) – същото като
субутвърдена квантитензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient cotensity of the economic growth) – същото като субутвърдена котензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subsufficient creatensity of the economic growth) – същото като субутвърдена креатензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДОСТАТЪЧНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient optensity of the economic growth) – същото като субутвърдена оптензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient retensity of the economic growth) – същото като субутвърдена ретензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subsufficient fitensity of the economic growth) – същото като субутвърдена фитензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subsufficient homeotensity of the economic growth) – същото като
субутвърдена хомеотензивност на икономическия растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subsufficiently-bitensitial economic growth) – същото като субутвърденобитензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subsufficiently-bitertensitial economic growth) – същото като субутвърдено-битертензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subsufficiently-extensitial economic growth) – същото като субутвърдено-екстензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subsufficiently-extertensitial economic growth) – същото като субутвърдено-екстертензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subsufficiently-extratensitial economic growth) – същото като субутвърдено-екстратензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subsufficiently-intertensitial economic growth) – същото като субутвърдено-интертензивностен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБДОСТАТЪЧНО-КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subsufficiently-catensitial economic growth) – същото като субутвърдено-катензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subsufficiently-qualitensitial economic growth) – същото като субутвърдено-квалитензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subsufficiently-quantitensitial economic growth) – същото като субутвърдено-квантитензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subsufficiently-cotensitial economic growth) – същото като субутвърдено-котензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subsufficiently-creatensitial economic growth) – същото като субутвърдено-креатензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subsufficiently-optensitial economic growth) – същото като субутвърдено-оптензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subsufficiently-retensitial economic growth) – същото като субутвърденоретензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subsufficiently-fitensitial economic growth) – същото като субутвърденофитензивностен икономически растеж.
СУБДОСТАТЪЧНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subsufficiently-homeotensitial economic growth) – същото като субутвърдено-хомеотензивностен икономически растеж.
СУБДУКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ* (subductive
economic conclusion /deduce, inference/) – икономическо умозаключение, при
което върху основата на едно доказано за икономическия предмет (в т.ч. и
икономическо явление, икономически процес, икономически обект, икономи52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа система) определение (вж. икономическо определение) на него му се
приписва (присвоява) друго определение, което по повече и по-малко скрит
начин съдържа като своя съставна част първото определение. В субдуктивното
икономическо умозаключение се преминава от по-тясното към по-широкото
икономическо определение, за разлика от едуктивното икономическо умозаключение, където се преминава от по-широкото към по-тясното икономическо
определение.
СУБЕКЗОСУБНОМИКА* (subexosubnomy) – вж. субномика.
СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТ (subexoingredient) (кд) – във:
дерелевантен диалектически икономически субексоингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
дерелевантен диалектически икотехномически субексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
дерелевантни диалектически икокореномически субексоингредиенти
(вж. дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
дерелевантни диалектически икореномически субексоингредиенти
(вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
дерелевантни диалектически икоуниреномически субексоингредиенти (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
диалектически икокореномически субексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
диалектически икономически субексоингредиент (вж. диалектически
икономически ексоингредиент);
диалектически икореномически субексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
диалектически икотехномически субексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
диалектически икоуниреномически субексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
релевантен диалектически икономически субексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
релевантен диалектически икотехномически субексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
релевантни диалектически икокореномически субексоингредиенти
(вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантни диалектически икореномически субексоингредиенти (вж.
релевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
релевантни диалектически икоуниреномически субексоингредиенти
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
СУБЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТ (subexoobsiingredient) (кд) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти.
СУБЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТ (subexoobtiingredient) (кд) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти.
СУБЕКСОПРЕДМЕТ (subthing) (кд) – във:
икокореномически субексопредмет (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ексоингредиент);
икокореномически субексопредмет (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
икокореномически субпредмет (вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
икономически субексопредмет (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
икономически субексопредмет (вж. диалектически икономически
ексоингредиент);
икономически субексопредмет (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически субексопредмет (вж. дерелевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
икореномически субексопредмет (вж. диалектически икореномически
ексоингредиент);
икореномически субпредмет (вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
икотехномически субексопредмет (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент);
икотехномически субексопредмет (вж. диалектически икотехномически
ексоингредиент);
икотехномически субексопредмет (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
икоуниреномически субексопредмет (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ексоингредиент);
икоуниреномически субексопредмет (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
икоуниреномически субпредмет (вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
СУБЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТ (subexostatiingredient) (кд) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти.
СУБЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТ (subexosubtiingredient) (кд) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните оперативни
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субординирано тримерно пространство на имплицитните рационални
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти.
СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subextensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на екстензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинекстензивиране на икономическия
растеж (което е спадане на инекстензитета на икономическия растеж), или
чрез деекстензивиране на икономическия растеж (което е покачване на деекстензитета на икономическия растеж). Когато субекстензивирането става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субекстензификация на
икономическия растеж (спадане на екстензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на екстензитета в темпа на растежа), а когато субекстензивирането става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е екстензификация на икономическия растеж (увеличаване на
екстензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на екстензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subextensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субекстензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субекстензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субекстензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субекстензивиране на икономическия растеж;
налично субекстензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж;
предимствено субекстензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж;
субекстензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субекстензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субекстензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субекстензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суперцялостно субекстензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субекстензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субекстензивиране на икономическия растеж;
цялостно субекстензивиране на икономическия растеж;
частично субекстензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субекстензивиране на икономическия растеж.
СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subextensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на екстензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на екстензитета на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бързото намаляване на екстензитета в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субекстензисуфикация на
икономическия растеж* (subextensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва субекстензидефикация на икономическия растеж*
(subextensidefication of the economic growth). Субекстензификацията може да се
получи или чрез субинекстензификация на икономическия растеж (което е
спадане на инекстензивността на икономическия растеж), или чрез деекстензификация на икономическия растеж (което е покачване на деекстензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subextensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субекстензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субекстензификация на икономическия растеж;
миноритарна субекстензификация на икономическия растеж;
налична субекстензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субекстензификация на икономическия растеж;
предимствена субекстензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субекстензификация на икономическия растеж;
субекстензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субекстензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субекстензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостна субекстензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субекстензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субекстензификация на икономическия растеж;
утвърдена субекстензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субекстензификация на икономическия растеж;
цялостна субекстензификация на икономическия растеж;
частична субекстензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субекстензификация на икономическия растеж.
СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subextertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на екстертензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинекстертензивиране
на икономическия растеж (което е спадане на инекстертензитета на икономическия растеж), или чрез деекстертензивиране на икономическия растеж
(което е покачване на деекстертензитета на икономическия растеж). Когато
субекстертензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това
е субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на екстертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
екстертензитета в темпа на растежа), а когато субекстертензивирането става
по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е екстертензификация на
икономическия растеж (увеличаване на екстертензивността на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на екстертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subextertensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субекстертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субекстертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субекстертензивиране на икономическия
растеж;
достатъчно-цялостно субекстертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субекстертензивиране на икономическия растеж;
налично субекстертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субекстертензивиране на икономическия растеж;
предимствено субекстертензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобладаващо субекстертензивиране на икономическия растеж;
субекстертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субекстертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субекстертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субекстертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субекстертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субекстертензивиране на икономическия растеж;
цялостно субекстертензивиране на икономическия растеж;
частично субекстертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж.
СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subextertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на екстертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
екстертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. от (б) по-бързото намаляване на екстертензитета в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субекстертензисуфикация на икономическия растеж* (subextertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субекстертензидефикация на икономическия растеж* (subextertensidefication of the economic
growth). Субекстертензификацията може да се получи или чрез субинекстертензификация на икономическия растеж (което е спадане на инекстертензивността на икономическия растеж), или чрез деекстертензификация на
икономическия растеж (което е покачване на деекстертензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subextertensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субекстертензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субекстертензификация на икономическия
растеж;
миноритарна субекстертензификация на икономическия растеж;
налична субекстертензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непреобладаваща субекстертензификация на икономическия растеж;
предимствена субекстертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субекстертензификация на икономическия растеж;
субекстертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субекстертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субекстертензификация на икономическия растеж;
субцялостна субекстертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субекстертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субекстертензификация на икономическия растеж;
утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субекстертензификация на икономическия растеж;
цялостна субекстертензификация на икономическия растеж;
частична субкоитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субекстертензификация на икономическия растеж.
СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subextratensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на екстратензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинекстратензивиране
на икономическия растеж (което е спадане на интензитета на икономическия
растеж), или чрез детензивиране на икономическия растеж (съкратено от
деекстратензивиране на икономическия растеж) (което е покачване на детензитета на икономическия растеж). Когато субекстратензивирането става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субекстратензификация на
икономическия растеж (спадане на екстратензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на екстратензитета в темпа на
растежа), а когато субекстратензивирането става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е екстратензификация на икономическия растеж
(увеличаване на екстратензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване
на относителния дял на екстратензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subextratensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субекстратензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субекстратензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-преобладаващо субекстратензивиране на икономическия
растеж;
достатъчно-цялостно субекстратензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субекстратензивиране на икономическия растеж;
налично субекстратензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субекстратензивиране на икономическия растеж;
предимствено субекстратензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субекстратензивиране на икономическия растеж;
субекстратензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субекстратензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субекстратензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субекстратензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субекстратензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субекстратензивиране на икономическия растеж;
цялостно субекстратензивиране на икономическия растеж;
частично субкекстратензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж.
СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subextratensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на екстратензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
екстратензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. от (б) по-бързото намаляване на екстратензитета в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субекстратензисуфикация на икономическия растеж* (subextratensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субекстратензидефикация на икономическия растеж* (subextratensidefication of the economic
growth). Субекстратензификацията може да се получи или чрез субинекстратензификация на икономическия растеж (което е спадане на инекстратензивността на икономическия растеж), или чрез детензификация на икономическия растеж (съкратено от деекстратензификация на икономическия растеж) (което е покачване на деекстратензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subextratensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субекстратензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субекстратензификация на икономическия
растеж;
миноритарна субекстратензификация на икономическия растеж;
налична субекстратензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субекстратензификация на икономическия растеж;
предимствена субекстратензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субекстратензификация на икономическия растеж;
субекстратензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субекстратензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субекстратензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субекстратензификация на икономическия растеж;
субцялостна субекстратензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субекстратензификация на икономическия растеж;
утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субекстратензификация на икономическия растеж;
цялостна субекстратензификация на икономическия растеж;
частична субкоитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субекстратензификация на икономическия растеж.
СУБЕКТ (subject) (кд) – във:
икономически субект;
икореномически субект;
икотехномически субект.
СУБЕКТИВИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕРОЯТНОСТНОСТ*
(subjectivired economic probabilitiness), икономическа субтивероятностност,
(*) – такава разновидност на икономическата вероятностност, истината за
която е субективирана икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е икономическа истина, която (а) съответства само на част от
зависимостите в икономическата вероятностност, отнасяща се до икономическия предмет, (б) съответства ненапълно адекватно на зависимостите в икономическата вероятностност и (в) зависи от познаващия субект (от субекта,
опознаващ и изследващ икономиката), т.е. която истина изчерпва само частично (и приблизително) и ненапълно адекватно субекивно представените за62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------висимости в вероятностността, отнасяща се до икономическия предмет [и в
този смисъл едновременно е разновидност на субективната икономическа истина и на относителната икономическа истина (вж. икономическа истина)].
Субективираната икономическа вероятностност е икономическа субтивъзможност и икономическа субтислучайност (и двете във вероятностно състояние), взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икономическа субтивъзможност и икономическа субтислучайност);
икономическо понятие, отразяващо положението, че осъществяването на даден икономически субтипредмет* (economic subtithing) в икономическата
субтиреалност е достижимо в определена степен. Икономическата достижимост* (economic attainability) (като основа на субтивероятностността на
икономическия субтипредмет) произтича от икономическата субтивъзможност
и се извежда от икономическата субтислучайност. Икономическата субтивероятностност е една от външните характеристики, които изграждат икономическата субтиистинност [в качеството й на достижима икономическа субтиистинност* (attainable economic veracity)], последната установяваща достижимата адекватност* (attainable adequacy) на икономическия субтипредмет
с икономическата субтидействителност (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа субтидействителност

Икономическа субтиосъщественост

Икономическа субтиосъществимост

Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа несубтиобходимост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтивероятностност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Икономическата субтивероятностност е външна достижима автентичност* (external attainable genuineness) (външно-присъща достижима автентичност) [или още външна достижима икономическа автентичност* (external
attainable economic genuineness), която е вид външна страна] на икономическа64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та субтиистинност, докато икономическата достоверност е вътрешна
достижима автентичност* (internal attainable genuineness) (вътрешноприсъща достижима автентичност) [или още вътрешна достижима икономическа автентичност* (internal attainable economic genuineness), която е вид
вътрешна страна] на икономическата субтиистинност. Икономическата субтивероятностност е начин на обосноваване на икономическата субтидостоверност [накратко – начин на икономическо обосноваване* (economic
grounding mode)], където икономическата субтиистинност се разглежда
като диалектическо единство на икономическа субтидостоверност и икономическа субтивероятностност. Икономическата субтивероятностност е субтивероятностност на икономическия субтипредмет (и субтивероятностност на субтидостоверността на икономическия субтипредмет). Икономическата субтидостоверност и икономическата субтивероятностност са категории на достижимата автентичност на икономическия субтипредмет* (attainable
genuineness of the economic subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икономическата субтидостоверност се снема в икономическата субтивероятностност: икономическата субтивероятностност е икономическата субтидостоверност в снет вид.
Икономическата субтивероятностност е скрита в икономическата субтидостоверност, а икономическата субтидостоверност [която е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтивероятностност [която е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икономическия субтипредмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтивероятностност са (1) икономическата квалисубтивероятностност* (economic qualisubtiprobabilitiness) и (2) икономическата квантисубтивероятностност* (economic quantisubtiprobabilitiness).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтивероятностност са:
(1)
трансцентитална
икономическа
субтивероятностност*
(transcentital economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа
квалисубтивероятностност*
(transcentital
economic
qualisubtiprobabilitiness) и (б) трансцентитална икономическа квантисубтивероятностност* (transcentital economic quantisubtiprobabilitiness)];
(2) инцентитална икономическа субтивероятностност* (incentital
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квали65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтивероятностност* (incentital economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) инцентитална икономическа квантисубтивероятностност* (incentital
economic quantisubtiprobabilitiness)];
(3) центитална икономическа субтивероятностност* (centital
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтивероятностност* (centital economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) центитална икономическа квантисубтивероятностност* (centital economic
quantisubtiprobabilitiness)];
(4) уницентитална икономическа субтивероятностност* (unicentital
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтивероятностност* (unicentital economic qualisubtiprobabilitiness) и (б)
уницентитална икономическа квантисубтивероятностност* (unicentital
economic quantisubtiprobabilitiness)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтивероятностност са:
(1) унисъзидателна икономическа субтивероятностност* (unimaking
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтивероятностност* (unimaking economic qualisubtiprobabilitiness) и (б)
унисъзидателна икономическа квантисубтивероятностност* (unimaking
economic quantisubtiprobabilitiness)];
(2) съзидателна икономическа субтивероятностност* (making
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтивероятностност* (making economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) съзидателна икономическа квантисубтивероятностност* (making economic
quantisubtiprobabilitiness)];
(3)
изпълнителна
икономическа
субтивероятностност*
(implementationary economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) изпълнителна икономическа квалисубтивероятностност* (implementationary economic
qualisubtiprobabilitiness) и (б) изпълнителна икономическа квантисубтивероятностност* (implementationary economic quantisubtiprobabilitiness)];
(4) творческа икономическа субтивероятностност* (creative economic
subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтивероятностност* (creative economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) творческа икономическа
квантисубтивероятностност*
(creative
economic
quantisubtiprobabilitiness)];
(5) работна икономическа субтивероятностност* (working economic
subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтивероятнос66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тност* (working economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) работна икономическа
квантисубтивероятностност*
(working
economic
quantisubtiprobabilitiness)];
(6) сътворителна икономическа субтивероятностност* (performing
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтивероятностност* (performing economic qualisubtiprobabilitiness) и (б)
сътворителна икономическа квантисубтивероятностност* (performing
economic quantisubtiprobabilitiness)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтивероятностност са:
(1) усвоявана икономическа субтивероятностност* (assimilated
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтивероятностност* (assimilated economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) усвоявана икономическа квантисубтивероятностност* (assimilated economic
quantisubtiprobabilitiness) [към която се числят];
(2) създавана икономическа субтивероятностност* (gived economic
subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтивероятностност* (gived economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) създавана икономическа
квантисубтивероятностност*
(gived
economic
quantisubtiprobabilitiness)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтивероятностност са:
(1) сустатитна икономическа субтивероятностност* (sustatitic
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтивероятностност* (sustatitic economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) сустатитна икономическа квантисубтивероятностност* (sustatitic economic
quantisubtiprobabilitiness)];
(2) субстатна икономическа субтивероятностност* (substatum
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтивероятностност* (substatum economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) субстатна икономическа квантисубтивероятностност* (substatum economic
quantisubtiprobabilitiness)];
(3) запасова икономическа субтивероятностност* (stock economic
subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтивероятностност* (stock economic qualisubtiprobabilitiness) и (б) запасова икономическа
квантисубтивероятностност* (stock economic quantisubtiprobabilitiness)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) сустатантна икономическа субтивероятностност* (sustatantal
economic subtiprobabilitiness) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтивероятностност* (sustatantal economic qualisubtiprobabilitiness) и (б)
сустатантна икономическа квантисубтивероятностност* (sustatantal
economic quantisubtiprobabilitiness)].
СУБЕКТИВИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ* (subjectivired
economic possibility) (*), икономическа субтивъзможност, – такава разновидност на икономическата възможност, истината за която е субективирана
икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е икономическа истина, която (а) съответства само на част от зависимостите в икономическата възможност на икономическия предмет, (б) съответства ненапълно
адекватно на зависимостите в икономическата възможност и (в) зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ икономиката), т.е. която
истина изчерпва само частично (и приблизително) и ненапълно адекватно субективно представената възможност на икономическия предмет [и в този смисъл едновременно е разновидност на субективната икономическа истина и на
относителната икономическа истина (вж. икономическа истина)].
Субективираната икономическа възможност е икономическа категория,
отразяваща обективно-съществуващата икономическа субтитенденция на развитието на всеки икономическия субтипредмет* (economic obsithing) (в т.ч.
на всеки икономически субтиобект и икономическа субтисистема). Тя възниква върху основата на една или друга икономическа субтинеобходимост и икономическа субтизакономерност на развитието на субтипредмета и ги отразява. Икономическата субтивъзможност е това, което може да стане, но може и
да не стане като икономическа субтидействителност. Вж. икономическа възможност и икономическа действителност.
Икономическата субтивъзможност изпълнява три важни функции при
характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност
(вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа субтидействителност

Икономическа субтиосъщественост

Икономическа субтиосъществимост

Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобходимост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтивъзможност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Първо. Икономическата субтивъзможност е външна насоченост* (external tendencity) (външно-присъща насоченост) [или още външна икономическа насоченост* (external economic tendencity), която е вид външна страна] на
икономическия субтипредмет* (economic subtithing), така че е външна стра69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на на икономическата субтитенденция, докато икономическата субтинеобходимост е вътрешна насоченост* (internal tendencity) [или още вътрешна
икономическа насоченост* (internal economic tendencity), която е вид вътрешна страна] на икономическия субтипредмет, така че икономическата субтинеобходимост е вътрешна страна на икономическата субтитенденция. Икономическата субтивъзможност е начин на мотивиране на икономическата
субтинеобходимост [накратко – начин на икономическо мотивиране*
(economic motivation mode)], където икономическата субтитенденция се
разглежда като диалектическо единство на икономическа субтинеобходимост
и икономическа субтивъзможност. Икономическата субтивъзможност е субтивъзможност на икономическия субтипредмет (и субтивъзможност на субтинеобходимостта на икономическия субтипредмет). Икономическата субтинеобходимост и икономическата субтивъзможност са категории на насочеността
на икономическия субтипредмет* (tendencity of the economic subtithing), като
в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази насоченост. Икономическата субтинеобходимост се снема в икономическата
субтивъзможност: икономическата субтивъзможност е икономическата субтинеобходимост в снет вид. Икономическата субтивъзможност е скрита в икономическата субтинеобходимост, а икономическата субтинеобходимост [която е
първичната (примитивната) и определящата насоченост на икономическия
субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтивъзможност [която е
вторичната (производната) и решаващата насоченост на икономическия субтипредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Второ. Икономическата субтивъзможност е и вътрешна реализуемост*
(internal realizability) (вътрешно-присъща реализуемост) [или още вътрешна
икономическа реализуемост* (internal economic realizability), която е вид
вътрешна страна] на икономическия субтипредмет, така че е вътрешна страна
на икономическата субтиосъществимост, докато икономическата субтидействителност е външна реализуемост* (external realizability) [или още
външна икономическа реализуемост* (external economic realizability), която
е вид външна страна] на икономическия субтипредмет, така че икономическата субтидействителност е външна страна на икономическата субтиосъществимост. Икономическата субтидействителност е начин на верифициране на
икономическата субтивъзможност [накратко – начин на икономическо
верифициране* (economic verification mode)], където икономическата субтиосъществимост се разглежда като диалектическо единство на икономическа субтивъзможност и икономическа субтидействителност. Икономическа70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та субтивъзможност е субтивъзможност на икономическия субтипредмет (и
субтивъзможност на субтидействителност на икономическия субтипредмет).
Икономическата субтивъзможност и икономическата субтидействителност са
категории на реализуемостта на икономическия субтипредмет* (realizability
of the economic subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализуемост. Икономическата субтивъзможност се снема в икономическата субтидействителност: икономическата субтидействителност е икономическата субтивъзможност в снет вид. Икономическата субтидействителност е скрита в икономическата субтивъзможност, а икономическата субтивъзможност [която е първичната (примитивната) и определящата реализуемост на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтидействителност [която е вторичната (производната) и решаващата реализуемост на икономическия субтипредмет].
Трето. Икономическата субтивъзможност е още и вътрешна достижимот* (internal attainability) (вътрешно-присъща достижимост) [или още вътрешна икономическа достижимост* (internal economic fattainability), което е
вид вътрешна страна] на икономическата субтивероятностност, така че е
вътрешна страна на икономическата субтивероятностност, докато икономическата субтислучайност е външна достижимост* (external attainability)
[или още външна икономическа достижимост* (external economic attainability), която е вид външна страна] на икономическия субтипредмет, така че икономическата субтислучайност е външна страна на икономическата субтивероятностност и е начин на извеждане на икономическата субтивъзможност
[накратко – начин на икономическо извеждане* (economic outgoing mode)],
където икономическата субтивероятностност се разглежда като диалектическо
единство на икономическа субтивъзможност и икономическа субтислучайност. Икономическата субтивъзможност е субтивъзможност на икономическия субтипредмет (и субтивъзможност на субтислучайността на икономическия субтипредмет). Икономическата субтивъзможност и икономическата
субтислучайност са категории на достижимостта на икономическия субтипредмет* (attainability of the economic subtithing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на тази достижимост. Икономическата субтивъзможност се снема в икономическата субтислучайност: икономическата субтислучайност е икономическата субтивъзможност в снет вид. Икономическата субтислучайност е скрита в икономическата субтивъзможност, а
икономическата субтивъзможност [която е първичната (примитивната) и определящата достижимост на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата субтислучайност [която е вторичната (производната) и решаващата достижимост икономическия субтипредмет].
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтивъзможност са (1) икономическата квалисубтивъзможност*
(economic qualsubtipossibility) и (2) икономическата квантисубтивъзможност* (economic quantsubtipossibility).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтивъзможност са:
(1) трансцентитална икономическа субтивъзможност* (transcentital
economic possibility) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа квалисубтивъзможност* (transcentital economic qualsubtipossibility) и (б) трансцентитална икономическа квантисубтивъзможност* (transcentital economic
quantsubtipossibility)];
(2) инцентитална икономическа субтивъзможност* (incentital
economic possibility) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квалисубтивъзможност* (incentital economic qualsubtipossibility) и (б) инцентитална икономическа
квантисубтивъзможност*
(incentital
economic
quantsubtipossibility)];
(3) центитална икономическа субтивъзможност* (centital economic
possibility) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтивъзможност*
(centital economic qualsubtipossibility) и (б) центитална икономическа квантисубтивъзможност* (centital economic quantsubtipossibility)];
(4) уницентитална икономическа субтивъзможност* (unicentital
economic possibility) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтивъзможност* (unicentital economic qualsubtipossibility) и (б) уницентитална
икономическа
квантисубтивъзможност*
(unicentital
economic
quantsubtipossibility)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтивъзможност са:
(1) унисъзидателна икономическа субтивъзможност* (unimaking
economic possibility) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтивъзможност* (unimaking economic qualsubtipossibility) и (б) унисъзидателна
икономическа
квантисубтивъзможност*
(unimaking
economic
quantsubtipossibility)];
(2) съзидателна икономическа субтивъзможност* (making economic
possibility) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтивъзможност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(making economic qualsubtipossibility) и (б) съзидателна икономическа квантисубтивъзможност* (making economic quantsubtipossibility)];
(3) изпълнителна икономическа субтивъзможност* (implementationary
economic possibility) [в т.ч. (а) изпълнителна икономическа квалисубтивъзможност* (implementationary economic qualsubtipossibility) и (б) изпълнителна икономическа квантисубтивъзможност* (implementationary economic
quantsubtipossibility)];
(4) творческа икономическа субтивъзможност* (creative economic
possibility) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтивъзможност*
(creative economic qualsubtipossibility) и (б) творческа икономическа квантисубтивъзможност* (creative economic quantsubtipossibility)];
(5) работна икономическа субтивъзможност* (working economic
possibility) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтивъзможност*
(working economic qualsubtipossibility) и (б) работна икономическа квантисубтивъзможност* (working economic quantsubtipossibility)];
(6) сътворителна икономическа субтивъзможност* (performing
economic possibility) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтивъзможност* (performing economic qualsubtipossibility) и (б) сътворителна
икономическа
квантисубтивъзможност*
(performing
economic
quantsubtipossibility)];
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтивъзможност са:
(1) усвоявана икономическа субтивъзможност* (assimilated economic
possibility) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтивъзможност*
(assimilated economic qualsubtipossibility) и (б) усвоявана икономическа квантисубтивъзможност* (assimilated economic quantsubtipossibility)];
(2) създавана икономическа субтивъзможност* (gived economic
possibility) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтивъзможност*
(gived economic qualsubtipossibility) и (б) създавана икономическа квантисубтивъзможност* (gived economic quantsubtipossibility)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтивъзможност са:
(1) сустатитна икономическа субтивъзможност* (sustatitic economic
possibility) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтивъзможност*
(sustatitic economic qualsubtipossibility) и (б) сустатитна икономическа
квантисубтивъзможност* (sustatitic economic quantsubtipossibility)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) субстатна икономическа субтивъзможност* (substatum economic
possibility) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтивъзможност*
(substatum economic qualsubtipossibility) и (б) субстатна икономическа квантисубтивъзможност* (substatum economic quantsubtipossibility)];
(3) запасова икономическа субтивъзможност* (stock economic
possibility) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтивъзможност* (stock
economic qualsubtipossibility) и (б) запасова икономическа квантисубтивъзможност* (stock economic quantsubtipossibility)];
(4) сустатантна икономическа субтивъзможност* (sustatantal
economic possibility) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтивъзможност* (sustatantal economic qualsubtipossibility) и (б) сустатантна икономическа
квантисубтивъзможност*
(sustatantal
economic
quantsubtipossibility)].
СУБЕКТИВИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ*
(subjectivired economic substantiality (reality)), икономическа субтидействителност, (*) – такава разновидност на икономическата действителност, истината за която е субективирана икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е икономическа истина, която (а) съответства само на
част от икономическата битие в икономическия предмет, (б) съответства ненапълно адекватно на икономическото битие и (в) зависи от познаващия субект
(от субекта, опознаващ и изследващ икономиката), т.е. която истина изчерпва
само частично (и приблизително) и ненапълно адекватно субективно представеното битие на икономическия предмет [и в този смисъл едновременно е разновидност на субективната икономическа истина и на относителната икономическа истина (вж. икономическа истина)].
Субективираната икономическа действителност е икономическо субтибитие, икономическа субтиреалност в многообразието на нейните връзки,
страни, отношения, в нейната конкретност. Разкрива се като субекивно възприемане на съвкупност от икономически субтипредмети* (economic
subtithings), разбирана в нейното (на съвкупността и на съставящите я икономически субтипредмети) саморазвитие и в нейната конкретна икономическа
субтисъщност. Разновидности на икономическата субтидействителност са
обектната икономическа субтидействителност (субтидействителността при
икономическия обтиобект) и системната икономическа субтидействителност
(субтидействителността при икономическата обтисистема). Вж. икономическа
възможност и икономическа действителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическата субтидействителност изпълнява три важни функции
при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа субтидействителност

Икономическа субтиосъщественост
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Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобходимост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтидействителност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Първо. Икономическата субтидействителност е външна сигурност (надеждност)* (external reliability) (външно-присъща сигурност (надеждност))
[или още външна икономическа сигурност (надеждност)* (external economic
reliability), която е вид външна страна] на икономическия субтипредмет, така
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------че е външна страна на икономическата субтидостоверност, докато икономическата субтинеобходимост е вътрешна сигурност (надеждност)* (internal
reliability) [или още вътрешна икономическа сигурност (надеждност)* (internal economic reliability), която е вид вътрешна страна] на икономическия
субтипредмет, така че икономическата субтинеобходимост е вътрешна страна
на икономическата субтидостоверност. Икономическата субтидействителност
е начин на потвърждаване на икономическата субтинеобходимост [накратко – начин на икономическо потвърждаване* (economic substantiation
mode)], където икономическата субтидостоверност се разглежда като диалектическо единство на икономическа субтинеобходимост и икономическа
субтидействителност. Икономическата субтидействителност е субтидействителност на икономическия субтипредмет (и субтидействителност на субтинеобходимостта на икономическия субтипредмет). Икономическата субтинеобходимост и икономическата субтидействителност са категории на сигурността (надеждността) на икономическия субтипредмет* (reliability of the
economic subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази сигурност (надеждност). Икономическата субтинеобходимост се снема в икономическата субтидействителност: икономическата
субтидействителност е икономическата субтинеобходимост в снет вид. Икономическата субтидействителност е скрита в икономическата субтинеобходимост, а икономическата субтинеобходимост [която е първичната (примитивната) и определящата сигурност (надеждност) на икономическия субтипредмет]
се разкрива чрез икономическата субтидействителност [която е вторичната
(производната) и решаващата сигурност (надеждност) на икономическия субтипредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Второ. Икономическата субтидействителност е и външна реализуемост*
(external realizability) (външно-присъща реализуемост) [или още външна икономическа реализуемост* (external economic realizability), която е вид външна
страна] на икономическия субтипредмет, така че е външна страна на икономическата субтиосъществимост, докато икономическата субтивъзможност е
вътрешна реализуемост* (internal realizability) [или още вътрешна икономическа реализуемост* (internal economic realizability), която е вид вътрешна
страна] на икономическия субтипредмет, така че икономическата субтивъзможност е вътрешна страна на икономическата субтиосъществимост. Икономическата субтидействителност е начин на верифициране на икономическата субтивъзможност [накратко – начин на икономическо верифициране*
(economic verification mode)], където икономическата субтиосъществимост
77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се разглежда като диалектическо единство на икономическа субтивъзможност
и икономическа субтидействителност. Икономическата субтидействителност е
субтидействителност на икономическия субтипредмет (и субтидействителност
на субтивъзможността на икономическия субтипредмет). Икономическата субтивъзможност и икономическата субтидействителност са категории на реализуемостта на икономическия субтипредмет* (realizability of the economic
subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализуемост. Икономическата субтивъзможност се снема в
икономическата субтидействителност: икономическата субтидействителност е
икономическата субтивъзможност в снет вид. Икономическата субтидействителност е скрита в икономическата субтивъзможност, а икономическата субтивъзможност [която е първичната (примитивната) и определящата реализуемост на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтидействителност [която е вторичната (производната) и решаващата реализуемост на икономическия субтипредмет].
Трето. Икономическата субтидействителност е още и вътрешна реализираност* (internal fulfilness) (вътрешно-присъща реализираност) [или още
вътрешна икономическа реализираност* (internal economic fulfilness), което
е вид вътрешна страна] на икономическата субтиосъщественост, така че е
вътрешна страна на икономическата субтиосъщественост, докато икономическата субтислучайност е външна реализираност* (external fulfilness) [или
още външна икономическа реализираност* (external economic fulfilness),
която е вид външна страна] на икономическия субтипредмет, така че икономическата субтислучайност е външна страна на икономическата субтиосъщественост и е начин на създаване на икономическата субтинеобходимост
[накратко – начин на икономическо създаване* (economic creating mode)],
където икономическата субтиосъщественост се разглежда като диалектическо единство на икономическа субтидействителност и икономическа субтислучайност. Икономическата субтидействителност е субтидействителност
на икономическия субтипредмет (и субтидействителност на субтислучайността на икономическия субтипредмет). Икономическата субтидействителност и
икономическата субтислучайност са категории на реализираността на икономическия субтипредмет* (fulfilness of the economic subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализираност. Икономическата субтидействителност се снема в икономическата субтислучайност: икономическата субтислучайност е икономическата субтидействителност в снет вид. Икономическата субтислучайност е скрита в икономи78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата субтидействителност, а икономическата субтидействителност [която е
първичната (примитивната) и определящата реализираност на икономическия
субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтислучайност [която е
вторичната (производната) и решаващата реализираност икономическия субтипредмет].
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтидействителност са (1) икономическата квалисубтидействителност* (economic qualisubtisubstantiality) и (2) икономическата квантисубтидействителност* (economic quantisubtisubstantiality).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтидействителност са:
(1)
трансцентитална
икономическа
субтидействителност*
(transcentital economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа
квалисубтидействителност*
(transcentital
economic
qualisubtisubstantiality) и (б) трансцентитална икономическа квантисубтидействителност* (transcentital economic quantisubtisubstantiality)];
(2) инцентитална икономическа субтидействителност* (incentital
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квалисубтидействителност* (incentital economic qualisubtisubstantiality) и (б) инцентитална икономическа квантисубтидействителност* (incentital
economic quantisubtisubstantiality)];
(3) центитална икономическа субтидействителност* (centital
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтидействителност* (centital economic qualisubtisubstantiality) и (б) центитална икономическа квантисубтидействителност* (centital economic
quantisubtisubstantiality)];
(4) уницентитална икономическа субтидействителност* (unicentital
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтидействителност* (unicentital economic qualisubtisubstantiality) и (б)
уницентитална икономическа квантисубтидействителност* (unicentital
economic quantisubtisubstantiality)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтидействителност са:
(1) унисъзидателна икономическа субтидействителност* (unimaking
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтидействителност* (unimaking economic qualisubtisubstantiality) и (б)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателна икономическа квантисубтидействителност* (unimaking
economic quantisubtisubstantiality)];
(2) съзидателна икономическа субтидействителност* (making
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтидействителност* (making economic qualisubtisubstantiality) и (б) съзидателна икономическа квантисубтидействителност* (making economic
quantisubtisubstantiality)];
(3)
изпълнителна
икономическа
субтидействителност*
(implementationary economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) изпълнителна икономическа квалисубтидействителност* (implementationary economic
qualisubtisubstantiality) и (б) изпълнителна икономическа квантисубтидействителност* (implementationary economic quantisubtisubstantiality)];
(4) творческа икономическа субтидействителност* (creative economic
subtisubstantiality) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтидействителност* (creative economic qualisubtisubstantiality) и (б) творческа икономическа
квантисубтидействителност*
(creative
economic
quantisubtisubstantiality)];
(5) работна икономическа субтидействителност* (working economic
subtisubstantiality) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтидействителност* (working economic qualisubtisubstantiality) и (б) работна икономическа
квантисубтидействителност* (working economic quantisubtisubstantiality];
(6) сътворителна икономическа субтидействителност* (performing
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтидействителност* (performing economic qualisubtisubstantiality) и (б)
сътворителна икономическа квантисубтидействителност* (performing
economic quantisubtisubstantiality)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтидействителност са:
(1) усвоявана икономическа субтидействителност* (assimilated
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтидействителност* (assimilated economic qualisubtisubstantiality) и (б) усвоявана икономическа квантисубтидействителност* (assimilated economic
quantisubtisubstantiality)];
(2) създавана икономическа субтидействителност* (gived economic
subtisubstantiality) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтидействителност* (gived economic qualisubtisubstantiality) и (б) създавана икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа
квантисубтидействителност*
(gived
economic
quantisubtisubstantiality)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтидействителност са:
(1) сустатитна икономическа субтидействителност* (sustatitic
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтидействителност* (sustatitic economic qualisubtisubstantiality) и (б) сустатитна икономическа квантисубтидействителност* (sustatitic economic
quantisubtisubstantiality)];
(2) субстатна икономическа субтидействителност* (substatum
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтидействителност* (substatum economic qualisubtisubstantiality) и (б) субстатна икономическа квантисубтидействителност* (substatum economic
quantisubtisubstantiality)];
(3) запасова икономическа субтидействителност* (stock economic
subtisubstantiality) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтидействителност* (stock economic qualisubtisubstantiality) и (б) запасова икономическа
квантисубтидействителност* (stock economic quantisubtisubstantiality)];
(4) сустатантна икономическа субтидействителност* (sustatantal
economic subtisubstantiality) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтидействителност* (sustatantal economic qualisubtisubstantiality) и (б) сустатантна икономическа квантисубтидействителност* (sustatantal
economic quantisubtisubstantiality)].
СУБЕКТИВИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ДОСТОВЕРНОСТ* (subjectivired
economic trustworthiness), икономическа субтидостоверност, (*) – такава разновидност на икономическата достоверност, истината за която е субективирана икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е
икономическа истина, която (а) съответства само на част от зависимостите в
икономическата достоверност на икономическия предмет, (б) съответства ненапълно адекватно на зависимостите в икономическата достоверност и (в) зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ икономиката),
т.е. която истина изчерпва само частично (и приблизително) и ненапълно
адекватно субекивно представените зависимости в достоверността на икономическия предмет [и в този смисъл едновременно е разновидност на субективната икономическа истина и на относителната икономическа истина
(вж. икономическа истина)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субективираната икономическа достоверност е икономическа субтинеобходимост и икономическа субтидействителност, взети заедно в тяхното
цялостно диалектическо единство (като цялостност от икономическа субтинеобходимост и икономическа субтидействителност); икономическо понятие,
отразяващо положението, че даден икономически субтипредмет* (economic
subtithing) със сигурност се осъществява в икономическата субтиреалност.
Икономическата сигурност (economic reliability) (като основа на субтидостоверността на икономическия субтипредмет) произтича от икономическата субтинеобходимост и се потвърждава от икономическата субтидействителност.
Икономическата субтидостоверност е една от вътрешните характеристики, които изграждат икономическата субтиистинност [в качеството й на достижима икономическа субтиистинност* (attainable economic veracity)], последната установяваща достижимата адекватност* (attainable adequacy) на
икономическия субтипредмет с икономическата субтидействителност (вж.
фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа субтидействителност

Икономическа субтиосъщественост

Икономическа субтиосъществимост

Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобход
имост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтидостоверност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Икономическата субтидостоверност е вътрешна достижима автентичност* (internal attainable genuineness) (вътрешно-присъща достижима автентичност) [или още вътрешна достижима икономическа автентичност*
(internal attainable economic genuineness), която е вид вътрешна страна] на ико83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата субтиистинност, докато икономическата субтивероятностност е външна достижима автентичност* (external attainable genuineness)
(външно-присъща достижима автентичност) [или още външна достижима
икономическа автентичност* (external attainable economic genuineness), която
е вид външна страна] на икономическата субтиистинност и е начин на обосноваване на икономическата субтидостоверност [накратко – начин на
икономическо обосноваване* (economic grounding mode)], където икономическата субтиистинност се разглежда като диалектическо единство на икономическа субтидостоверност и икономическа субтивероятностност. Икономическата субтидостоверност е субтидостоверност на икономическия субтипредмет (и субтидостоверност на субтивероятностността на икономическия
субтипредмет). Икономическата субтидостоверност и икономическата субтивероятностност са категории на достижимата автентичност на икономическия субтипредмет* (attainable genuineness of the economic subtithing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икономическата субтидостоверност се снема в икономическата
субтивероятностност: икономическата субтивероятностност е икономическата
субтидостоверност в снет вид. Икономическата субтивероятностност е скрита
в икономическата субтидостоверност, а икономическата субтидостоверност
[която е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтивероятностност [която е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икономическия субтипредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтидостоверност са (1) икономическата квалисубтидостоверност*
(economic qualisubtitrustworthiness) и (2) икономическата квантисубтидостоверност* (economic quantisubtitrustworthiness).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтидостоверност са:
(1) трансцентитална икономическа субтидостоверност* (transcentital
economic subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа
квалисубтидостоверност* (transcentital economic qualisubtitrustworthiness) и
(б)
трансцентитална
икономическа
квантисубтидостоверност*
(transcentital economic quantisubtitrustworthiness)];
(2) инцентитална икономическа субтидостоверност* (incentital
economic subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квалисубтидостоверност* (incentital economic qualisubtitrustworthiness) и (б) ин84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална икономическа квантисубтидостоверност* (incentital economic
quantisubtitrustworthiness)];
(3) центитална икономическа субтидостоверност* (centital economic
subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтидостоверност* (centital economic qualisubtitrustworthiness) и (б) центитална икономическа
квантисубтидостоверност*
(centital
economic
quantisubtitrustworthiness)];
(4) уницентитална икономическа субтидостоверност* (unicentital
economic subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтидостоверност* (unicentital economic qualisubtitrustworthiness) и (б) уницентитална
икономическа квантисубтидостоверност* (unicentital
economic quantisubtitrustworthiness)];
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтидостоверност са:
(1) унисъзидателна икономическа субтидостоверност* (unimaking
economic subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтидостоверност* (unimaking economic qualisubtitrustworthiness) и (б) унисъзидателна икономическа квантисубтидостоверност* (unimaking
economic quantisubtitrustworthiness)];
(2) съзидателна икономическа субтидостоверност* (making economic
subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтидостоверност* (making economic qualisubtitrustworthiness) и (б) съзидателна икономическа
квантисубтидостоверност*
(making
economic
quantisubtitrustworthiness)];
(3)
изпълнителна
икономическа
субтидостоверност*
(implementationary economic subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) изпълнителна икономическа
квалисубтидостоверност*
(implementationary
economic
qualisubtitrustworthiness) и (б) изпълнителна икономическа квантисубтидостоверност* (implementationary economic quantisubtitrustworthiness)];
(4) творческа икономическа субтидостоверност* (creative economic
subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтидостоверност* (creative economic qualisubtitrustworthiness) и (б) творческа икономическа
квантисубтидостоверност*
(creative
economic
quantisubtitrustworthiness)];
(5) работна икономическа субтидостоверност* (working economic
subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтидостовер-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (working economic qualisubtitrustworthiness) и (б) работна икономическа квантисубтидостоверност* (working economic quantisubtitrustworthiness)];
(6) сътворителна икономическа субтидостоверност* (performing
economic subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтидостоверност* (performing economic qualisubtitrustworthiness) и (б)
сътворителна икономическа квантисубтидостоверност* (performing
economic quantisubtitrustworthiness)];
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтидостоверност са:
(1) усвоявана икономическа субтидостоверност* (assimilated economic
subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтидостоверност* (assimilated economic qualisubtitrustworthiness) и (б) усвоявана икономическа
квантисубтидостоверност*
(assimilated
economic
quantisubtitrustworthiness)];
(2) създавана икономическа субтидостоверност* (gived economic
subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтидостоверност* (gived economic qualisubtitrustworthiness) и (б) създавана икономическа
квантисубтидостоверност* (gived economic quantisubtitrustworthiness)];
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтидостоверност са:
(1) сустатитна икономическа субтидостоверност* (sustatitic economic
subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтидостоверност* (sustatitic economic qualisubtitrustworthiness) и (б) сустатитна икономическа
квантисубтидостоверност*
(sustatitic
economic
quantisubtitrustworthiness)];
(2) субстатна икономическа субтидостоверност* (substatum economic
subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтидостоверност* (substatum economic qualisubtitrustworthiness) и (б) субстатна икономическа
квантисубтидостоверност*
(substatum
economic
quantisubtitrustworthiness)];
(3) запасова икономическа субтидостоверност* (stock economic
subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтидостоверност* (stock economic qualisubtitrustworthiness) и (б) запасова икономическа
квантисубтидостоверност* (stock economic quantisubtitrustworthiness)];
(4) сустатантна икономическа субтидостоверност* (sustatantal
economic subtitrustworthiness) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтидостоверност* (sustatantal economic qualisubtitrustworthiness) и (б) сус86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татантна икономическа квантисубтидостоверност* (sustatantal economic
quantisubtitrustworthiness)].
СУБЕКТИВИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ЗАКОНОМЕРНОСТ*
(subjectivired economic regularity), икономическа субтизакономерност, (*) –
такава разновидност на икономическата закономерност, истината за която е
субективирана икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е икономическа истина, която (а) съответства само на част от зависимостите в икономическата закономерност на икономическия предмет, (б) съответства ненапълно адекватно на зависимостите в икономическата закономерност и (в) зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ
икономиката), т.е. която истина изчерпва само частично (и приблизително) и
ненапълно адекватно субекивно представените зависимости в закономерността
на икономическия предмет [и в този смисъл едновременно е разновидност на
субективната икономическа истина и на относителната икономическа истина (вж. икономическа истина)].
Субективираната икономическа закономерност e икономическа субтинеобходимост и икономическа субтислучайност, взети заедно в тяхното цялостно диалектическо единство (като цялостност от икономическа субтинеобходимост и икономическа субтислучайност); икономическо понятие, отразяващо положението, че е изискване даден икономически субтипредмет*
(economic subtithing) да се осъществява в икономическата реалност. Икономическото изискване (economic requirement) (като основа на субтизакономерността на икономическия субтипредмет) произтича от икономическата субтинеобходимост и се изолира (се сепарира) от икономическата субтислучайност.
Икономическата субтизакономерност е една от вътрешните характеристики,
които изграждат икономическата субтиистинност [в качеството й на реализуема икономическа субтиистинност* (realizable economic veracity)], последната установяваща реализуемата адекватност* (realizable adequacy) на
икономическия субтипредмет с икономическата субтидействителност (вж.
фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа субтидействителност

Икономическа субтиосъщественост

Икономическа субтиосъществимост

Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобходимост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтизакономерност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Икономическата субтизакономерност е вътрешна реализуема автентичност* (internal realizable genuineness) (вътрешно-присъща реализуема автентичност) [или още вътрешна реализуема икономическа автентичност*
(internal realizable economic genuineness), която е вид вътрешна страна] на ико88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата субтиистинност, докато икономическата субтиосъществимост е външна реализуема автентичност* (external realizable genuineness)
(външно-присъща реализуема автентичност) [или още външна реализуема
икономическа автентичност* (external realizable economic genuineness), която
е вид външна страна] на икономическата субтиистинност и е начин на достигане на икономическата субтизакономерност [накратко – начин на икономическо достигане* (economic attaining mode)], където икономическата субтиистинност се разглежда като диалектическо единство на икономическа
субтизакономерност и икономическа субтиосъществимост. Икономическата
субтизакономерност е субтизакономерност на икономическия субтипредмет (и
субтизакономерност на субтиосъществимостта на икономическия субтипредмет). Икономическата субтизакономерност и икономическата субтиосъществимост са категории на реализуемата автентичност на икономическия
субтипредмет* (realizable genuineness of the economic subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икономическата субтизакономерност се снема в икономическата
субтиосъществимост: икономическата субтиосъществимост е икономическата
субтизакономерност в снет вид. Икономическата субтиосъществимост е скрита в икономическата субтизакономерност, а икономическата субтизакономерност [която е първичната (примитивната) и определящата автентичност на
икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтиосъществимост [която е вторичната (производната) и решаващата автентичност на
икономическия субтипредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтизакономерност са (1) икономическата квалисубтизакономерност* (economic qualsubtiiregularity) и (2) икономическата квантисубтизакономерност* (economic quantsubtiiregularity).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтизакономерност са:
(1)
трансцентитална
икономическа
субтизакономерност*
(transcentital economic regularity) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа
квалисубтизакономерност* (transcentital economic qualsubtiiregularity) и (б)
трансцентитална
икономическа
квантисубтизакономерност*
(transcentital economic quantsubtiiregularity)];
(2) инцентитална икономическа субтизакономерност* (incentital
economic regularity) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квалисубтизакономерност* (incentital economic qualsubtiiregularity) и (б) инцентитална
89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа
квантисубтизакономерност*
(incentital
economic
quantsubtiiregularity)];
(3) центитална икономическа субтизакономерност* (centital economic
regularity) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтизакономерност*
(centital economic qualsubtiiregularity) и (б) центитална икономическа квантисубтизакономерност* (centital economic quantsubtiiregularity);
(4) уницентитална икономическа субтизакономерност* (unicentital
economic regularity) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтизакономерност* (unicentital economic qualsubtiiregularity) и (б) уницентитална
икономическа
квантисубтизакономерност*
(unicentital
economic
quantsubtiiregularity)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтизакономерност са:
(1) унисъзидателна икономическа субтизакономерност* (unimaking
economic regularity) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтизакономерност* (unimaking economic qualsubtiiregularity) и (б) унисъзидателна
икономическа
квантисубтизакономерност*
(unimaking
economic
quantsubtiiregularity)];
(2) съзидателна икономическа субтизакономерност* (making economic
regularity) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтизакономерност*
(making economic qualsubtiiregularity) и (б) съзидателна икономическа квантисубтизакономерност* (making economic quantsubtiiregularity)];
(3)
изпълнителна
икономическа
субтизакономерност*
(implementationary economic regularity) [в т.ч. (а) изпълнителна икономическа
квалисубтизакономерност* (implementationary economic qualsubtiiregularity)
и
(б)
изпълнителна
икономическа
квантисубтизакономерност*
(implementationary economic quantsubtiiregularity)];
(4) творческа икономическа субтизакономерност* (creative economic
regularity) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтизакономерност*
(creative economic qualsubtiiregularity) и (б) творческа икономическа квантисубтизакономерност* (creative economic quantsubtiiregularity)];
(5) работна икономическа субтизакономерност* (working economic
regularity) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтизакономерност*
(working economic qualsubtiiregularity) и (б) работна икономическа квантисубтизакономерност* (working economic quantsubtiiregularity)];
(6) сътворителна икономическа субтизакономерност* (performing
economic regularity) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтизако90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номерност* (performing economic qualsubtiiregularity) и (б) сътворителна
икономическа
квантисубтизакономерност*
(performing
economic
quantsubtiiregularity)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтизакономерност са:
(1) усвоявана икономическа субтизакономерност* (assimilated economic
regularity) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтизакономерност*
(assimilated economic qualsubtiiregularity) и (б) усвоявана икономическа квантисубтизакономерност* (assimilated economic quantsubtiiregularity)];
(2) създавана икономическа субтизакономерност* (gived economic
regularity) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтизакономерност*
(gived economic qualsubtiiregularity) и (б) създавана икономическа квантисубтизакономерност* (gived economic quantsubtiiregularity)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтизакономерност са:
(1) сустатитна икономическа субтизакономерност* (sustatitic
economic regularity) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтизакономерност* (sustatitic economic qualsubtiiregularity) и (б) сустатитна икономическа
квантисубтизакономерност*
(sustatitic
economic
quantsubtiiregularity)];
(2) субстатна икономическа субтизакономерност* (substatum economic
regularity) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтизакономерност*
(substatum economic qualsubtiiregularity) и (б) субстатна икономическа квантисубтизакономерност* (substatum economic quantsubtiiregularity)];
(3) запасова икономическа субтизакономерност* (stock economic
regularity) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтизакономерност*
(stock economic qualsubtiiregularity) и (б) запасова икономическа квантисубтизакономерност* (stock economic quantsubtiiregularity)];
(4) сустатантна икономическа субтизакономерност* (sustatantal
economic regularity) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтизакономерност* (sustatantal economic qualsubtiiregularity) и (б) сустатантна икономическа
квантисубтизакономерност*
(sustatantal
economic
quantsubtiiregularity)].
СУБЕКТИВИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ИСТИНА* (subjectivired economic
truth /verity/) – същото като субективна икономическа истина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЕКТИВИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ИСТИННОСТ* (subjectivired
economic veracity), субективна икономическа истинност, икономическа
субтиистинност, (*) – (1) комплексна характеристика на икономическия субтипредмет* (economic subtithing), обосноваваща и потвърждаваща неговото
съответствие с икономическата субтиистина; (2) такава икономическа характеристика, която интерпретира и представя даден икономически субтипредмет като субтиистинен икономически предмет (в т.ч. и като субтиистинен икономически ингредиент), т.е. удостоверява, че твърдението за него
съответства на икономическата субтиистина, и където субтиистинният икономически предмет е верифициран икономически субтипредмет, в т.ч. субтиистинният икономически ингредиент е верифициран икономически субтиингредиент; (3) разновидност на икономическата истинност, обосноваваща и потвърждаваща съответствието на икономическия предмет с икономическа истина, която (а) изчерпва частично (и приблизително) съдържанието на този
предмет, (б) съответства ненапълно адекватно на икономическата действителност и (в) зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ икономиката). Субективираната икономическа истинност е същото
като относителна субектвна икономическа истинност и е една от разновидностите относителната икономическа истинност (вж. икономическа истинност).
Субективираната икономическа истинност (икономическата субтиистинност) е диалектическо единство от икономическа субтивъзможност, икономическа субтинеобходимост, икономическа субтислучайност и икономическа субтидействителност, взети заедно (фиг. 1). От своя страна:
(1) икономическата субтинеобходимост и икономическата субтидействителност, взети заедно в своето единство, представляват икономическата субтидостоверност;
(2) икономическата субтинеобходимост и икономическата субтивъзможност, взети заедно в своето единство, представляват икономическата субтитенденция;
(3) икономическата субтислучайност и икономическата субтидействителност, взети заедно в своето единство, представляват икономическата субтиосъщественост;
(4) икономическата субтислучайност и икономическата субтивъзможност,
взети заедно в своето единство, представляват икономическата субтивероятностност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) икономическата субтидействителност и икономическата субтивъзможност, взети заедно в своето единство, представляват икономическата субтиосъществимост;
(6) икономическата субтинеобходимост и икономическата субтислучайност, взети заедно в своето единство, представляват икономическата субтизакономерност.
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Икономическа субтидействителност

Икономическа субтиосъщественост

Икономическа субтиосъществимост

Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобходимост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа
субтивъзмож-

Фиг. 1. Субективирана икономическа истинност (субективна икономическа истинност,
икономическа субтиистинност)

От горните твърдения следва, че икономическата субтиистинност
(респ. субтиистинният икономически предмет) може да бъде определена
по три начина: първо, като диалектическо единство от икономическа субти94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достоверност и икономическа субтивероятностност [т.е. като достижима
икономическа субтиистинност (attainable economic subtiveracity)]; второ,
като диалектическо единство от икономическа субтизакономерност и икономическа субтиосъществимост [т.е. като реализуема икономическа субтиистинност (realizable economic subtiveracity)]; трето, като диалектическо единство от икономическа субтитенденция и икономическа субтиосъщественост
[т.е. като реализирана икономическа субтиистинност (fulfille economic
subtiveracity)]. Така че икономическата субтиистинност трябва да е достижима,
реализуема и реализирана.
Посочените икономически понятия изпълняват ролята на различни характеристики на икономическата субтиистинност, като някои от тях имат по повече от една роли. По-специално:
(1) икономическата субтинеобходимост е вътрешна страна на икономическата субтидостоверност, а икономическата субтидействителност е външна
страна на икономическата субтидостоверност и начин на потвърждаване на
икономическата субтинеобходимост (начин на икономическо потвърждаване);
(2) икономическата субтинеобходимост е вътрешна страна на икономическата субтитенденция, а икономическата субтивъзможност е външна страна
на икономическата субтитенденция и начин на мотивиране на икономическата субтинеобходимост (накратко – начин на икономическо мотивиране);
(3) икономическата субтинеобходимост е вътрешна страна на икономическата субтизакономерност, а икономическата субтислучайност е външна
страна на икономическата субтизакономерност и начин на изолиране (на сепариране) на икономическата субтинеобходимост (накратко – начин на
икономическо изолиране);
(4) икономическата субтивъзможност е вътрешна страна на икономическата субтиосъществимост, а икономическата субтидействителност е външна
страна на икономическата субтиосъществимост и начин на верифициране на
икономическата субтивъзможност (накратко – начин на икономическо верифициране);
(5) икономическата субтивъзможност е вътрешна страна на икономическата субтивероятностност, а икономическата субтислучайност е външна страна на икономическата субтивероятностност и начин на извеждане на икономическата субтивъзможност (накратко – начин на икономическо извеждане);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(6) икономическата субтидействителност е вътрешна страна на икономическата субтиосъщественост, а икономическата субтислучайност е външна
страна на икономическата субтиосъщественост и начин на създаване на икономическата субтидействителност (накратко – начин на икономическо
претворяване);
(7) икономическата субтидостоверност е вътрешна страна на икономическата субтиистинност, а икономическата субтивероятностност е външна страна
на икономическата субтиистинност и начин на обосноваване на икономическата субтидостоверност (накратко – начин на икономическо обосноваване);
(8) икономическата субтизакономерност е вътрешна страна на икономическата субтиистинност, а икономическата субтиосъществимост е външна
страна на икономическата субтиистинност и начин на достигане на икономическата субтизакономерност (накратко – начин на икономическо достигане);
(9) икономическата субтитенденция е вътрешна страна на икономическата
субтиистинност, а икономическата субтиосъщественост е външна страна на
икономическата субтиистинност и начин на узаконяване на икономическата
субтитенденция (на превръщане в икономическа субтизакономерност) (накратко – начин на икономическо узаконяване).
Икономическата субтиистинност се характеризира с достатъчност, когато са налице (1) икономическо обосноваване на икономическата субтидостоверност, (2) икономическо достигане на икономическата субтизакономерност
и (3) икономическо узаконяване на икономическата субтитенденция. Това от
своя страна страна показва, че икономическият субтипредмет е икономическа
субтиистинност, когато тя едновременно е обоснована, достижима и узаконена.
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтиистинност са (1) икономическата квалисубтиистинност*
(economic qualisubtiveracity) и (2) икономическата квантисубтиистинност*
(economic quantisubtiveracity).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтиистинност са:
(1) трансцентитална икономическа субтиистинност* (transcentital
economic subtiveracity) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа квалисубтиистинност* (transcentital economic qualisubtiveracity) и (б) трансценти-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тална икономическа квантисубтиистинност* (transcentital economic
quantisubtiveracity)];
(2) инцентитална икономическа субтиистинност* (incentital economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квалисубтиистинност* (incentital economic qualisubtiveracity) и (б) инцентитална икономическа квантисубтиистинност* (incentital economic quantisubtiveracity)];
(3) центитална икономическа субтиистинност* (centital economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтиистинност*
(centital economic qualisubtiveracity) и (б) центитална икономическа квантисубтиистинност* (centital economic quantisubtiveracity)];
(4) уницентитална икономическа субтиистинност* (unicentital
economic subtiveracity) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтиистинност* (unicentital economic qualisubtiveracity) и (б) уницентитална
икономическа
квантисубтиистинност*
(unicentital
economic
quantisubtiveracity)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтиистинност са:
(1) унисъзидателна икономическа субтиистинност* (unimaking
economic subtiveracity) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтиистинност* (unimaking economic qualisubtiveracity) и (б) унисъзидателна
икономическа
квантисубтиистинност*
(unimaking
economic
quantisubtiveracity)];
(2) съзидателна икономическа субтиистинност* (making economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтиистинност*
(making economic qualisubtiveracity) и (б) съзидателна икономическа квантисубтиистинност* (making economic quantisubtiveracity)];
(3) изпълнителна икономическа субтиистинност* (implementationary
economic subtiveracity) [в т.ч. (а) изпълнителна икономическа квалисубтиистинност* (implementationary economic qualisubtiveracity) и (б) изпълнителна икономическа квантисубтиистинност* (implementationary economic
quantisubtiveracity)];
(4) творческа икономическа субтиистинност* (creative economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтиистинност*
(creative economic qualisubtiveracity) и (б) творческа икономическа квантисубтиистинност* (creative economic quantisubtiveracity)];
(5) работна икономическа субтиистинност* (working economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтиистинност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(working economic qualisubtiveracity) и (б) работна икономическа квантисубтиистинност* (working economic quantisubtiveracity)];
(6) сътворителна икономическа субтиистинност* (performing
economic subtiveracity) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтиистинност* (performing economic qualisubtiveracity) и (б) сътворителна
икономическа
квантисубтиистинност*
(performing
economic
quantisubtiveracity)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтиистинност са:
(1) усвоявана икономическа субтиистинност* (assimilated economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтиистинност*
(assimilated economic qualisubtiveracity) и (б) усвоявана икономическа квантисубтиистинност* (assimilated economic quantisubtiveracity)];
(2) създавана икономическа субтиистинност* (gived economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтиистинност*
(gived economic qualisubtiveracity) и (б) създавана икономическа квантисубтиистинност* (gived economic quantisubtiveracity)];
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтиистинност са:
(1) сустатитна икономическа субтиистинност* (sustatitic economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтиистинност*
(sustatitic economic qualisubtiveracity) и (б) сустатитна икономическа квантисубтиистинност* (sustatitic economic quantisubtiveracity)];
(2) субстатна икономическа субтиистинност* (substatum economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтиистинност*
(substatum economic qualisubtiveracity) и (б) субстатна икономическа квантисубтиистинност* (substatum economic quantisubtiveracity)];
(3) запасова икономическа субтиистинност* (stock economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтиистинност*
(stock economic qualisubtiveracity) и (б) запасова икономическа квантисубтиистинност* (stock economic quantisubtiveracity)];
(4) сустатантна икономическа субтиистинност* (sustatantal economic
subtiveracity) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтиистинност*
(sustatantal economic qualisubtiveracity) и (б) сустатантна икономическа
квантисубтиистинност* (sustatantal economic quantisubtiveracity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЕКТИВИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
НЕОБХОДИМОСТ*
(subjectivired economic indispensability /inevitability/), икономическа субтинеобходимост, (*) – такава разновидност на икономическата необходимост, истината за която е субективирана икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е икономическа истина, която (а) съответства само на
част от икономическата действитеност, отнасяща се до съдържанието на необходимите връзки в икономическия предмет (вж. икономическо съдържание),
(б) съответства ненапълно адекватно на икономическата действителност и
(в) зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ икономиката), т.е. която истина изчерпва само частично (и приблизително) и ненапълно адекватно субективно представената необходимост в съдържанието на икономическия предмет [и в този смисъл едновременно е разновидност на субективната икономическа истина и на относителната икономическа истина
(вж. икономическа истина)].
Субективираната икономическа необходимост е вътрешна закономерност на икономическия субтипредмет* (economic subtithing); това в икономическата субтидействителност, което непременно трябва да се прояви при
дадени условия; тип връзка между икономическите субтипредмети (вж. икономическа връзка), която се определя от тяхната устойчива вътрешна основа и
от съвкупността от условия на тяхното възникване, съществуване и развитие.
Икономическата субтинеобходимост (в т.ч. и икономическото понятие за нея)
започва да се развива с икономическата субтислучайност (последната е степен на развитието), която е външната страна на икономическата субтидействителност. Икономическата субтинеобходимост е единство на икономическа
субтивъзможност и икономическа субтидействителност, тя е закономерно
преминаване от първото към второто. Независимо от възможните субтислучайности в икономиката, винаги може да се открие напълно определена икономическа субтинеобходимост, която се изразява в основните тенденции на
икономическото развитие, а самите икономически субтислучайности се оказват определими от реално съществуващата икономическа субтинеобходимост.
Нейни разновидности са обектната икономическа субтинеобходимост (субтинеобходимостта при икономическия субтиобект) и системната икономическа
субтинеобходимост (субтинеобходимостта при икономическата субтисистема).
Дадената икономическа субтинеобходимост прави възможен само даден
тип икономически субтислучайности, а при смяната на субтинеобходимостта
се сменя и типът на субтислучайностите. Единството между икономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтинеобходимост и субтислучайност на конкретното икономическо явление
се намира във връзка с единството между всеобщото в икономиката и единичното в икономиката. От гледна точка на спецификата на икономическото
познание при едни или други конкретни случаи икономическата субтинеобходимост може да има относителен характер – икономически субтинеобходимото в дадено отношение може да се окаже икономическа субтислучайност в
друго отношение и обратно. По правило икономическата субтинеобходимост
не съществува в чист вид, а се открива само чрез научното изследване на маса
от субтислучайни икономически явления. Вж. икономическа субтиистинност.
Икономическата субтинеобходимост изпълнява три важни функции
при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност (вж. фиг. 1).
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Икономическа субтиосъщественост

Икономическа субтиосъществимост

Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобходимост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтинеобходимост и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Първо. Икономическата субтинеобходимост е вътрешна сигурност (надеждност)* (internal reliability) (вътрешно-присъща сигурност (надеждност))
[или още вътрешна икономическа сигурност (надеждност)* (internal
economic reliability), която е вид вътрешна страна] на икономическия субтип101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редмет, така че е вътрешна страна на икономическата субтидостоверност,
докато икономическата субтидействителност е външна сигурност (надеждност)* (external reliability) [или още външна икономическа сигурност (надеждност)* (external economic reliability), която е вид външна страна] на икономическия субтипредмет, така че икономическата субтидействителност е
външна страна на икономическата субтидостоверност и е начин на потвърждаване на икономическата субтинеобходимост [накратко – начин на икономическо потвърждаване* (economic substantiation mode)], където икономическата субтидостоверност се разглежда като диалектическо единство на
икономическа субтинеобходимост и икономическа субтидействителност. Икономическата субтинеобходимост е субтинеобходимост на икономическия субтипредмет (и субтинеобходимост на субтидействителността на икономическия
субтипредмет). Икономическата субтинеобходимост и икономическата субтидействителност са категории на сигурността (надеждността) на икономическия субтипредмет* (reliability of the economic subtithing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на тази сигурност
(надеждност). Икономическата субтинеобходимост се снема в икономическата
субтидействителност: икономическата субтидействителност е икономическата
субтинеобходимост в снет вид. Икономическата субтидействителност е скрита
в икономическата субтинеобходимост, а икономическата субтинеобходимост
[която е първичната (примитивната) и определящата сигурност (надеждност)
на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтидействителност [която е вторичната (производната) и решаващата сигурност (надеждност) на икономическия субтипредмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
Второ. Икономическата субтинеобходимост е и вътрешна насоченост*
(internal tendencity) (вътрешно-присъща насоченост) [или още вътрешна икономическа насоченост* (internal economic tendencity), която е вид вътрешна
страна] на икономическия субтипредмет, така че е вътрешна страна на икономическата субтитенденция, докато икономическата субтивъзможност е
външна насоченост* (external tendencity) [или още външна икономическа
насоченост* (external economic tendencity), която е вид външна страна] на
икономическия субтипредмет, така че икономическата субтивъзможност е
външна страна на икономическата субтитенденция и е начин на мотивиране
на икономическата субтинеобходимост [накратко – начин на икономическо мотивиране* (economic motivation mode)], където икономическата
субтитенденция се разглежда като диалектическо единство на икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтинеобходимост и икономическа субтивъзможност. Икономическата субтинеобходимост е субтинеобходимост на икономическия субтипредмет (и субтинеобходимост на субтивъзможността на икономическия субтипредмет).
Икономическата субтинеобходимост и икономическата субтивъзможност са
категории на насочеността на икономическия субтипредмет* (tendencity of
the economic subtithing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази насоченост. Икономическата субтинеобходимост се
снема в икономическата субтивъзможност: икономическата субтивъзможност
е икономическата субтинеобходимост в снет вид. Икономическата субтивъзможност е скрита в икономическата субтинеобходимост, а икономическата
субтинеобходимост [която е първичната (примитивната) и определящата насоченост на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата
субтивъзможност [която е вторичната (производната) и решаващата насоченост на икономическия субтипредмет].
Трето. Икономическата субтинеобходимост е още и вътрешно изискване* (internal requirement) (вътрешно-присъщо изискване) [или още вътрешно
икономическо изискване* (internal economic requirement), което е вид вътрешна страна] на икономическия субтипредмет, така че е вътрешна страна на
икономическата субтизакономерност, докато икономическата субтислучайност е външно изискване* (external requirement) [или още външно икономическо изискване* (external economic requirement), която е вид външна страна] на икономическия субтипредмет, така че икономическата субтислучайност
е външна страна на икономическата субтизакономерност и е начин на изолиране (на сепариране) на икономическата субтинеобходимост [накратко –
начин на икономическо изолиране* (economic separation mode)], където
икономическата субтизакономерност се разглежда като диалектическо
единство на икономическа субтинеобходимост и икономическа субтислучайност. Икономическата субтинеобходимост е субтинеобходимост на икономическия субтипредмет (и субтинеобходимост на субтислучайността на икономическия субтипредмет). Икономическата субтинеобходимост и икономическата субтислучайност са категории на изискването на икономическия
субтипредмет* (requirement of the economic subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на това изискване. Икономическата субтинеобходимост се снема в икономическата субтислучайност:
икономическата субтислучайност е икономическата субтинеобходимост в снет
вид. Икономическата субтислучайност е скрита в икономическата субтинеобходимост, а икономическата субтинеобходимост [която е първичната (прими103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивната) и определящата субтизакономерност на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтислучайност [която е вторичната
(производната) и решаващата субтизакономерност икономическия субтипредмет].
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтинеобходимост са (1) икономическата квалисубтинеобходимост* (economic qualisubtiindispensability) и (2) икономическата квантисубтинеобходимост* (economic quantisubtiindispensability).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтинеобходимост са:
(1) трансцентитална икономическа субтинеобходимост* (transcentital
economic subtiindispensability) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа
квалисубтинеобходимост* (transcentital economic qualisubtiindispensability) и
(б)
трансцентитална
икономическа
квантисубтинеобходимост*
(transcentital economic quantisubtiindispensability)];
(2) инцентитална икономическа субтинеобходимост* (incentital
economic subtiindispensability) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квалисубтинеобходимост* (incentital economic qualisubtiindispensability) и (б) инцентитална икономическа квантисубтинеобходимост* (incentital economic
quantisubtiindispensability)];
(3) центитална икономическа субтинеобходимост* (centital economic
subtiindispensability) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтинеобходимост* (centital economic qualisubtiindispensability) и (б) центитална икономическа
квантисубтинеобходимост*
(centital
economic
quantisubtiindispensability)];
(4) уницентитална икономическа субтинеобходимост* (unicentital
economic subtiindispensability) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтинеобходимост* (unicentital economic qualisubtiindispensability) и (б)
уницентитална икономическа квантисубтинеобходимост* (unicentital
economic quantisubtiindispensability)];
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтинеобходимост са:
(1) унисъзидателна икономическа субтинеобходимост* (unimaking
economic subtiindispensability) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтинеобходимост* (unimaking economic qualisubtiindispensability) и (б)
унисъзидателна икономическа квантисубтинеобходимост* (unimaking
economic quantisubtiindispensability)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) съзидателна икономическа субтинеобходимост* (making economic
subtiindispensability) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтинеобходимост* (making economic qualisubtiindispensability) и (б) съзидателна икономическа
квантисубтинеобходимост*
(making
economic
quantisubtiindispensability)];
(3)
изпълнителна
икономическа
субтинеобходимост*
(implementationary economic subtiindispensability) [в т.ч. (а) изпълнителна
икономическа квалисубтинеобходимост* (implementationary economic
qualisubtiindispensability) и (б) изпълнителна икономическа квантисубтинеобходимост* (implementationary economic quantisubtiindispensability)];
(4) творческа икономическа субтинеобходимост* (creative economic
subtiindispensability) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтинеобходимост* (creative economic qualisubtiindispensability) и (б) творческа икономическа
квантисубтинеобходимост*
(creative
economic
quantisubtiindispensability)];
(5) работна икономическа субтинеобходимост* (working economic
subtiindispensability) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтинеобходимост* (working economic qualisubtiindispensability) и (б) работна икономическа
квантисубтинеобходимост*
(working
economic
quantisubtiindispensability)];
(6) сътворителна икономическа субтинеобходимост* (performing
economic subtiindispensability) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтинеобходимост* (performing economic qualisubtiindispensability) и (б)
сътворителна икономическа квантисубтинеобходимост* (performing
economic quantisubtiindispensability)];
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтинеобходимост са:
(1) усвоявана икономическа субтинеобходимост* (assimilated economic
subtiindispensability) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтинеобходимост* (assimilated economic qualisubtiindispensability) и (б) усвоявана икономическа
квантисубтинеобходимост*
(assimilated
economic
quantisubtiindispensability)];
(2) създавана икономическа субтинеобходимост* (gived economic
subtiindispensability) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтинеобходимост* (gived economic qualisubtiindispensability) и (б) създавана
икономическа
квантисубтинеобходимост*
(gived
economic
quantisubtiindispensability)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтинеобходимост са:
(1) сустатитна икономическа субтинеобходимост* (sustatitic economic
subtiindispensability) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтинеобходимост* (sustatitic economic qualisubtiindispensability) и (б) сустатитна
икономическа
квантисубтинеобходимост*
(sustatitic
economic
quantisubtiindispensability)];
(2) субстатна икономическа субтинеобходимост* (substatum economic
subtiindispensability) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтинеобходимост* (substatum economic qualisubtiindispensability) и (б) субстатна икономическа
квантисубтинеобходимост*
(substatum
economic
quantisubtiindispensability)];
(3) запасова икономическа субтинеобходимост* (stock economic
subtiindispensability) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтинеобходимост* (stock economic qualisubtiindispensability) и (б) запасова икономическа
квантисубтинеобходимост* (stock economic quantisubtiindispensability)];
(4) сустатантна икономическа субтинеобходимост* (sustatantal
economic subtiindispensability) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтинеобходимост* (sustatantal economic qualisubtiindispensability) и (б) сустатантна икономическа квантисубтинеобходимост* (sustatantal economic
quantisubtiindispensability)].
СУБЕКТИВИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ОСЪЩЕСТВЕНОСТ*
(subjectivired economic implementationality) (*) – такава разновидност на икономическата осъщественост, истината за която е субективирана икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е икономическа истина, която (а) съответства само на част от зависимостите в икономическата
осъщественост на икономическия предмет, (б) съответства ненапълно адекватно на зависимостите в икономическата осъщественост и (в) зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ икономиката), т.е. която
истина изчерпва само частично (и приблизително) и ненапълно адекватно субекивно представените зависимости в осъщественост на икономическия предмет [и в този смисъл едновременно е разновидност на субективната икономическа истина и на относителната икономическа истина (вж. икономическа
истина)].
Субективираната икономическа осъщественост е икономическа субтидействителност и икономическа субтислучайност, взети заедно в тяхното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостно диалектическо единство (като цялостност от икономическа субтидействителност и икономическа субтислучайност); икономическо понятие, отразяващо положението, че даден икономически субтипредмет* (economic
subtithing) насочено се осъществява в икономическата субтиреалност. Икономическата реализираност (economic fulfilness) (като основа на субтиосъществеността на икономическия субтипредмет) произтича от икономическата субтидействителност и се създава чрез икономичмеската субтислучайност. Икономическата субтиосъщественост е една от външните характеристики, които
изграждат икономическата субтиистинност [в качеството й на реализирана
икономическа субтиистинност* (fulfilled economic veracity)], последната
установяваща реализираната адекватност* (fulfilled adequacy) на икономическия субтипредмет с икономическата субтидействителност (вж. фиг. 1).
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Икономическа субтиосъщественост

Икономическа субтиосъществимост

Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобходимост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтиосъщественост и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Икономическата субтиосъщественост е външна реализирана автентичност* (external fulfiled genuineness) (външно-присъща реализирана автентичност) [или още външна реализирана икономическа автентичност* (external
fulfilled economic genuineness), която е вид външна страна] на икономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиистинност, докато икономическата субтитенденция е вътрешна реализирана автентичност* (internal fulfilled genuineness) (вътрешно-присъща
реализирана автентичност) [или още вътрешна реализирана икономическа
автентичност* (internal fulfiled economic genuineness), която е вид вътрешна
страна] на икономическата субтиистинност. Икономическата субтиосъщественост е начин на узаконяване на икономическата субтиосъщественост
[накратко – начин на икономическо узаконяване* (economic regularization
mode)], където икономическата субтиистинност се разглежда като диалектическо единство на икономическа субтиосъщественост и икономическа субтитенденция. Икономическата субтиосъщественост е субтиосъщественост на
икономическия субтипредмет (и субтиосъщественост на субтитенденцията на
икономическия субтипредмет). Икономическата субтиосъщественост и икономическата субтитенденция са категории на реализираната автентичност на
икономическия субтипредмет* (fulfilled genuineness of the economic
subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икономическата субтитенденция се снема в икономическата осъществeност: икономическата субтиосъщественост е икономическата субтитенденция в снет вид. Икономическата субтиосъщественост е
скрита в икономическата субтитенденция, а икономическата субтитенденция
[която е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтиосъщественост [която е вторичната (производната) и решаващата автентичност на икономическия субтипредмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтиосъщественост са (1) икономическата квалисубтиосъщественост* (economic qualisubtiimplementationality) и (2) икономическата квантисубтиосъщественост* (economic quantisubtiimplementationality).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтиосъщественост са:
(1)
трансцентитална
икономическа
субтиосъщественост*
(transcentital economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) трансцентитална
икономическа
квалисубтиосъщественост*
(transcentital
economic
qualisubtiimplementationality) и (б) трансцентитална икономическа квантисубтиосъщественост* (transcentital economic quantisubtiimplementationality)];
(2) инцентитална икономическа субтиосъщественост* (incentital
economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа
квалисубтиосъщественост* (incentital economic qualisubtiimplementationality)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и (б) инцентитална икономическа квантисубтиосъщественост* (incentital
economic quantisubtiimplementationality)];
(3) центитална икономическа субтиосъщественост* (centital economic
subtiimplementationality) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтиосъщественост* (centital economic qualisubtiimplementationality) и (б) центитална икономическа квантисубтиосъщественост* (centital economic
quantisubtiimplementationality)];
(4) уницентитална икономическа субтиосъщественост* (unicentital
economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа
квалисубтиосъщественост*
(unicentital
economic
qualisubtiimplementationality) и (б) уницентитална икономическа квантисубтиосъщественост* (unicentital economic quantisubtiimplementationality)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтиосъщественост са:
(1) унисъзидателна икономическа субтиосъщественост* (unimaking
economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа
квалисубтиосъщественост*
(unimaking
economic
qualisubtiimplementationality) и (б) унисъзидателна икономическа квантисубтиосъщественост* (unimaking economic quantisubtiimplementationality)];
(2) съзидателна икономическа субтиосъщественост* (making economic
subtiimplementationality) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтиосъщественост* (making economic qualisubtiimplementationality) и (б) съзидателна икономическа квантисубтиосъщественост* (making economic
quantisubtiimplementationality)];
(3)
изпълнителна
икономическа
субтиосъщественост*
(implementationary economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) изпълнителна
икономическа квалисубтиосъщественост* (implementationary economic
qualisubtiimplementationality) и (б) изпълнителна икономическа квантисубтиосъщественост*
(implementationary
economic
quantisubtiimplementationality)];
(4) творческа икономическа субтиосъщественост* (creative economic
subtiimplementationality) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтиосъщественост* (creative economic qualisubtiimplementationality) и (б) творческа
икономическа
квантисубтиосъщественост*
(creative
economic
quantisubtiimplementationality)];
(5) работна икономическа субтиосъщественост* (working economic
subtiimplementationality) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтиосъ110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щественост* (working economic qualisubtiimplementationality) и (б) работна
икономическа
квантисубтиосъщественост*
(working
economic
quantisubtiimplementationality)];
(6) сътворителна икономическа субтиосъщественост* (performing
economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтиосъщественост* (performing economic qualisubtiimplementationality) и
(б) сътворителна икономическа квантисубтиосъщественост* (performing
economic quantisubtiimplementationality)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтиосъщественост са:
(1) усвоявана икономическа субтиосъщественост* (assimilated
economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтиосъщественост* (assimilated economic qualisubtiimplementationality) и
(б) усвоявана икономическа квантисубтиосъщественост* (assimilated
economic quantisubtiimplementationality)];
(2) създавана икономическа субтиосъщественост* (gived economic
subtiimplementationality) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтиосъщественост* (gived economic qualisubtiimplementationality) и (б) създавана
икономическа
квантисубтиосъщественост*
(gived
economic
quantisubtiimplementationality)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтиосъщественост са:
(1) сустатитна икономическа субтиосъщественост* (sustatitic
economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтиосъщественост* (sustatitic economic qualisubtiimplementationality) и
(б) сустатитна икономическа квантисубтиосъщественост* (sustatitic
economic quantisubtiimplementationality)];
(2) субстатна икономическа субтиосъщественост* (substatum
economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтиосъщественост* (substatum economic qualisubtiimplementationality) и (б)
субстатна
икономическа
квантисубтиосъщественост*
(substatum
economic quantisubtiimplementationality)];
(3) запасова икономическа субтиосъщественост* (stock economic
subtiimplementationality) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтиосъщественост* (stock economic qualisubtiimplementationality) и (б) запасова
икономическа
квантисубтиосъщественост*
(stock
economic
quantisubtiimplementationality)];
111

111

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУАН, Т. (КД)
до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) сустатантна икономическа субтиосъщественост* (sustatantal
economic subtiimplementationality) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтиосъщественост* (sustatantal economic qualisubtiimplementationality) и
(б) сустатантна икономическа квантисубтиосъщественост* (sustatantal
economic quantisubtiimplementationality)].
СУБЕКТИВИРАНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ОСЪЩЕСТВИМОСТ*
(subjectivired economic feasibility), икономическа субтиосъществимост, (*) –
такава разновидност на икономическата осъществимост, истината за която е
субективирана икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е икономическа истина, която (а) съответства само на част от зависимостите в икономическата осъществимост на икономическия предмет, (б) съответства ненапълно адекватно на зависимостите в икономическата осъществимост и (в) зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ
икономиката), т.е. която истина изчерпва само частично (и приблизително) и
ненапълно адекватно субекивно представените зависимости в осъществимост
на икономическия предмет [и в този смисъл едновременно е разновидност на
субективната икономическа истина и на относителната икономическа истина (вж. икономическа истина)].
Субективираната икономическа осъществимост е икономическа субтидействителност и икономическа субтивъзможност, взети заедно в тяхното
цялостно диалектическо единство (като цялостност от икономическа субтидействителност и икономическа субтивъзможност); икономическо понятие,
отразяващо положението, че е изискване даден икономически субтипредмет* (economic subtithing) да се осъществява в икономическата субтиреалност. Икономическата реализуемост (economic realizability) (като основа на
субтиосъществимостта на икономическия субтипредмет) произтича от икономическата субтивъзможност и се верифицира от икономическата субтидействителност. Икономическата субтиосъществимост е една от външните характеристики, които изграждат икономическата субтиистинност [в качеството й
на реализуема икономическа субтиистинност* (realizable economic
veracity)], последната установяваща реализуемата адекватност* (realizable
adequacy) на икономическия субтипредмет с икономическата субтидействителност (вж. фиг. 1).
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Икономическа субтиосъщественост

Икономическа субтиосъществимост

Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобход
имост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтиосъществимост и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Икономическата субтиосъществимост е външна реализуема автентичност* (external realizable genuineness) (външно-присъща реализуема автентичност) [или още външна реализуема икономическа автентичност* (external
realizable economic genuineness), която е вид външна страна] на икономическа113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та субтиистинност, докато икономическата субтизакономерност е вътрешна реализуема автентичност* (internal realizable genuineness) (вътрешноприсъща реализуема автентичност) [или още вътрешна реализуема икономическа автентичност* (internal realizable economic genuineness), която е вид
вътрешна страна] на икономическата субтиистинност. Икономическата субтиосъществимост е начин на достигане на икономическата субтиосъществимост [накратко – начин на икономическо достигане* (economic attaining
mode)], където икономическата субтиистинност се разглежда като диалектическо единство на икономическа субтиосъществимост и икономическа субтизакономерност. Икономическата субтиосъществимост е субтиосъществимост на икономическия субтипредмет (и субтиосъществимост на субтизакономерността на икономическия субтипредмет). Икономическата субтиосъществимост и икономическата субтизакономерност са категории на реализуемата
автентичност на икономическия субтипредмет* (realizable genuineness of
the economic subtithing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази автентичност. Икономическата субтизакономерност
се снема в икономическата субтиосъществимост: икономическата субтиосъществимост е икономическата субтизакономерност в снет вид. Икономическата субтиосъществимост е скрита в икономическата субтизакономерност, а
икономическата субтизакономерност [която е първичната (примитивната) и
определящата автентичност на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез
икономическата субтиосъществимост [която е вторичната (производната) и
решаващата автентичност на икономическия субтипредмет] (вж. определящо и
решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтиосъществимост са (1) икономическата квалисубтиосъществимост* (economic qualisubtifeasibility) и (2) икономическата квантисубтиосъществимост* (economic quantisubtifeasibility).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтиосъществимост са:
(1)
трансцентитална
икономическа
субтиосъществимост*
(transcentital economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа квалисубтиосъществимост* (transcentital economic qualisubtifeasibility)
и (б) трансцентитална икономическа квантисубтиосъществимост*
(transcentital economic quantisubtifeasibility)];
(2) инцентитална икономическа субтиосъществимост* (incentital
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квалисуб114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиосъществимост* (incentital economic qualisubtifeasibility) и (б) инцентитална икономическа квантисубтиосъществимост* (incentital economic
quantisubtifeasibility)];
(3) центитална икономическа субтиосъществимост* (centital
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтиосъществимост* (centital economic qualisubtifeasibility) и (б) центитална
икономическа
квантисубтиосъществимост*
(centital
economic
quantisubtifeasibility)];
(4) уницентитална икономическа субтиосъществимост* (unicentital
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтиосъществимост* (unicentital economic qualisubtifeasibility) и (б) уницентитална икономическа квантисубтиосъществимост* (unicentital economic
quantisubtifeasibility)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтиосъществимост са:
(1) унисъзидателна икономическа субтиосъществимост* (unimaking
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтиосъществимост* (unimaking economic qualisubtifeasibility) и (б) унисъзидателна икономическа квантисубтиосъществимост* (unimaking economic
quantisubtifeasibility)];
(2) съзидателна икономическа субтиосъществимост* (making
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтиосъществимост* (making economic qualisubtifeasibility) и (б) съзидателна
икономическа
квантисубтиосъществимост*
(making
economic
quantisubtifeasibility)];
(3)
изпълнителна
икономическа
субтиосъществимост*
(implementationary economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) изпълнителна икономическа
квалисубтиосъществимост*
(implementationary
economic
qualisubtifeasibility) и (б) изпълнителна икономическа квантисубтиосъществимост* (implementationary economic quantisubtifeasibility)];
(4) творческа икономическа субтиосъществимост* (creative economic
subtifeasibility) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтиосъществимост* (creative economic qualisubtifeasibility) и (б) творческа икономическа
квантисубтиосъществимост* (creative economic quantisubtifeasibility)];
(5) работна икономическа субтиосъществимост* (working economic
subtifeasibility) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтиосъществи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (working economic qualisubtifeasibility) и (б) работна икономическа
квантисубтиосъществимост* (working economic quantisubtifeasibility)];
(6) сътворителна икономическа субтиосъществимост* (performing
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтиосъществимост* (performing economic qualisubtifeasibility) и (б) сътворителна икономическа квантисубтиосъществимост* (performing economic
quantisubtifeasibility)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтиосъществимост са:
(1) усвоявана икономическа субтиосъществимост* (assimilated
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтиосъществимост* (assimilated economic qualisubtifeasibility) и (б) усвоявана икономическа
квантисубтиосъществимост*
(assimilated
economic
quantisubtifeasibility)];
(2) създавана икономическа субтиосъществимост* (gived economic
subtifeasibility) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтиосъществимост* (gived economic qualisubtifeasibility) и (б) създавана икономическа
квантисубтиосъществимост* (gived economic quantisubtifeasibility)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтиосъществимост са:
(1) сустатитна икономическа субтиосъществимост* (sustatitic
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтиосъществимост* (sustatitic economic qualisubtifeasibility) и (б) сустатитна
икономическа
квантисубтиосъществимост*
(sustatitic
economic
quantisubtifeasibility)];
(2) субстатна икономическа субтиосъществимост* (substatum
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтиосъществимост* (substatum economic qualisubtifeasibility) и (б) субстатна
икономическа
квантисубтиосъществимост*
(substatum
economic
quantisubtifeasibility)];
(3) запасова икономическа субтиосъществимост* (stock economic
subtifeasibility) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтиосъществимост* (stock economic qualisubtifeasibility) и (б) запасова икономическа
квантисубтиосъществимост* (stock economic quantisubtifeasibility)];
(4) сустатантна икономическа субтиосъществимост* (sustatantal
economic subtifeasibility) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтиосъществимост* (sustatantal economic qualisubtifeasibility) и (б) сустатантна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа
квантисубтиосъществимост*
quantisubtifeasibility)].

(sustatantal

economic

СУБЕКТИВИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СЛУЧАЙНОСТ* (subjectivired
economic accident), икономическа субтислучайност, (*) – такава разновидност на икономическата случайност, истината за която е субективирана
икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е икономическа истина, която (а) съответства само на част от зависимостите в икономическата случайност за икономическия предмет, (б) съответства ненапълно
адекватно на зависимостите в икономическата случайност и (в) зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ икономиката), т.е. която
истина изчерпва само частично (и приблизително) и ненапълно адекватно субекивно представените зависимости в случайността на развитието на икономическия предмет [и в този смисъл едновременно е разновидност на субективната икономическа истина и на относителната икономическа истина
(вж. икономическа истина)].
Субективираната икономическа случайност е такова положение в икономическата субтидействителност, което е обусловено от стечението на външните за икономическите субтипредмети* (economic subtithings) обстоятелства, за разлика от икономическата субтинеобходимост, която е обусловена
от тяхната вътрешна природа; тя е това, което може да бъде и може да не бъде
по отношение на икономическите субтипредмети, в отличие от икономическата субтинеобходимост, която обезателно трябва да се осъществи. Разновидности на икономическата субтислучайност са обектната икономическа субтислучайност (случайността при икономическия субтиобект) и системната
икономическа субтислучайност (случайността при икономическата субтисистема). Вж. икономически закон и икономическа бифуркация.
Икономическата субтислучайност изпълнява три важни функции при
характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност
(вж. фиг. 1).
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Икономическа субтиосъщественост
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Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтизакономерност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобход
имост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтислучайност и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Първо. Икономическата субтислучайност е външна достижимот* (external attainability) (външно-присъща достижимост) [или още външна икономическа достижимост* (external economic fattainability), което е вид външна
страна] на икономическата субтивероятностност, така че е външна страна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическата субтивероятностност, докато икономическата субтивъзможност е вътрешна достижимост* (internal attainability) [или още
вътрешна икономическа достижимост* (internal economic attainability), която
е вид вътрешна страна] на икономическия субтипредмет, така че икономическата субтивъзможност е вътршна страна на икономическата субтивероятностност. Икономическата субтислучайност е начин на извеждане на икономическата субтивъзможност [накратко – начин на икономическо извеждане* (economic outgoing mode)], където икономическата субтивероятностност се
разглежда като диалектическо единство на икономическа субтивъзможност и
икономическа субтислучайност. Икономическата субтислучайност е субтислучайност на икономическия субтипредмет (и субтислучайност на субтивъзможността на икономическия субтипредмет). Икономическата субтивъзможност и
икономическата субтислучайност са категории на достижимостта на икономическия субтипредмет* (attainability of the economic subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази достижимост. Икономическата субтивъзможност се снема в икономическата субтислучайност: икономическата субтислучайност е икономическата субтивъзможност в снет вид. Икономическата субтислучайност е скрита в икономическата субтивъзможност, а икономическата субтивъзможност [която е първичната (примитивната) и определящата достижимост на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтислучайност [която е вторичната
(производната) и решаващата достижимост икономическия субтипредмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката).
Второ. Икономическата субтислучайност е и външно изискване* (external requirement) (външно-присъщо изискване) [или още външно икономическо изискване* (external economic requirement), което е вид външна страна] на
икономическия субтипредмет, така че е външна страна на икономическата
субтизакономерност, докато икономическата субтинеобходимост е вътрешно изискване* (internal requirement) [или още вътрешно икономическо
изискване* (internal economic requirement), която е вид вътрешна страна] на
икономическия субтипредмет, така че икономическата субтинеобходимост е
вътрешна страна на икономическата субтизакономерност. Икономическата
субтислучайност е начин на изолиране (на сепариране) на икономическата
субтинеобходимост [накратко – начин на икономическо изолиране*
(economic separation mode)], където икономическата субтизакономерност се
разглежда като диалектическо единство на икономическа субтинеобходимост
и икономическа субтислучайност. Икономическата субтислучайност е субтис119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лучайност на икономическия субтипредмет (и субтислучайност на субтинеобходимостта на икономическия субтипредмет). Икономическата субтинеобходимост и икономическата субтислучайност са категории на изискването на
икономическия субтипредмет* (requirement of the economic subtithing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на това
изискване. Икономическата субтинеобходимост се снема в икономическата
субтислучайност: икономическата субтислучайност е икономическата субтинеобходимост в снет вид. Икономическата субтислучайност е скрита в икономическата субтинеобходимост, а икономическата субтинеобходимост [която е
първичната (примитивната) и определящата субтизакономерност на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтислучайност [която е вторичната (производната) и решаващата субтизакономерност икономическия субтипредмет].
Трето. Икономическата субтислучайност е още и външна реализираност* (external fulfilness) (външно-присъща реализираност) [или още външна
икономическа реализираност* (external economic fulfilness), което е вид
външна страна] на икономическата субтиосъщественост, така че е външна
страна на икономическата субтиосъщественост, докато икономическата
субтидействителност е вътрешна реализираност* (internal fulfilness) [или
още вътрешна икономическа реализираност* (internal economic fulfilness),
която е вид вътрешна страна] на икономическия субтипредмет, така че икономическата субтидействителност е вътрешна страна на икономическата субтиосъщественост. Икономическата субтислучайност е начин на създаване на
икономическата субтинеобходимост [накратко – начин на икономическо
създаване* (economic creating mode)], където икономическата субтиосъщественост се разглежда като диалектическо единство на икономическа субтидействителност и икономическа субтислучайност. Икономическата субтислучайност е субтислучайност на икономическия субтипредмет (и субтислучайност на субтидействителността на икономическия субтипредмет). Икономическата субтидействителност и икономическата субтислучайност са категории на реализираността на икономическия субтипредмет* (fulfilness of the
economic subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази реализираност. Икономическата субтидействителност
се снема в икономическата субтислучайност: икономическата субтислучайност е икономическата субтидействителност в снет вид. Икономическата
субтислучайност е скрита в икономическата субтидействителност, а икономическата субтидействителност [която е първичната (примитивната) и опреде120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лящата реализираност на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез икономическата субтислучайност [която е вторичната (производната) и решаващата реализираност икономическия субтипредмет].
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтислучайност са (1) икономическата квалисубтислучайност*
(economic qualisubtiaccident) и (2) икономическата квантисубтислучайност* (economic quantisubtiaccident).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтислучайност са:
(1) трансцентитална икономическа субтислучайност* (transcentital
economic subtiaccident) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа квалисубтислучайност* (transcentital economic qualisubtiaccident) и (б) трансцентитална икономическа квантисубтислучайност* (transcentital economic
quantisubtiaccident)];
(2) инцентитална икономическа субтислучайност* (incentital economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квалисубтислучайност* (incentital economic qualisubtiaccident) и (б) инцентитална икономическа квантисубтислучайност* (incentital economic quantisubtiaccident)];
(3) центитална икономическа субтислучайност* (centital economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтислучайност*
(centital economic qualisubtiaccident) и (б) центитална икономическа квантисубтислучайност* (centital economic quantisubtiaccident)];
(4) уницентитална икономическа субтислучайност* (unicentital
economic subtiaccident) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтислучайност* (unicentital economic qualisubtiaccident) и (б) уницентитална
икономическа
квантисубтислучайност*
(unicentital
economic
quantisubtiaccident)];
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтислучайност са:
(1) унисъзидателна икономическа субтислучайност* (unimaking
economic subtiaccident) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтислучайност* (unimaking economic qualisubtiaccident) и (б) унисъзидателна
икономическа
квантисубтислучайност*
(unimaking
economic
quantisubtiaccident)];
(2) съзидателна икономическа субтислучайност* (making economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтислучайност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(making economic qualisubtiaccident) и (б) съзидателна икономическа квантисубтислучайност* (making economic quantisubtiaccident)];
(3) изпълнителна икономическа субтислучайност* (implementationary
economic subtiaccident) [в т.ч. (а) изпълнителна икономическа квалисубтислучайност* (implementationary economic qualisubtiaccident) и (б) изпълнителна икономическа квантисубтислучайност* (implementationary economic
quantisubtiaccident)];
(4) творческа икономическа субтислучайност* (creative economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтислучайност*
(creative economic qualisubtiaccident) и (б) творческа икономическа квантисубтислучайност* (creative economic quantisubtiaccident)];
(5) работна икономическа субтислучайност* (working economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтислучайност*
(working economic qualisubtiaccident) и (б) работна икономическа квантисубтислучайност* (working economic quantisubtiaccident)];
(6) сътворителна икономическа субтислучайност* (performing
economic subtiaccident) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтислучайност* (performing economic qualisubtiaccident) и (б) сътворителна икономическа
квантисубтислучайност*
(performing
economic
quantisubtiaccident)].
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтислучайност са:
(1) усвоявана икономическа субтислучайност* (assimilated economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтислучайност*
(assimilated economic qualisubtiaccident) и (б) усвоявана икономическа квантисубтислучайност* (assimilated economic quantisubtiaccident)];
(2) създавана икономическа субтислучайност* (gived economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтислучайност*
(gived economic qualisubtiaccident) и (б) създавана икономическа квантисубтислучайност* (gived economic quantisubtiaccident)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтислучайност са:
(1) сустатитна икономическа субтислучайност* (sustatitic economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтислучайност*
(sustatitic economic qualisubtiaccident) и (б) сустатитна икономическа квантисубтислучайност* (sustatitic economic quantisubtiaccident)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) субстатна икономическа субтислучайност* (substatum economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтислучайност*
(substatum economic qualisubtiaccident) и (б) субстатна икономическа квантисубтислучайност* (substatum economic quantisubtiaccident)];
(3) запасова икономическа субтислучайност* (stock economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтислучайност*
(stock economic qualisubtiaccident) и (б) запасова икономическа квантисубтислучайност* (stock economic quantisubtiaccident)];
(4) сустатантна икономическа субтислучайност* (sustatantal economic
subtiaccident) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтислучайност* (sustatantal economic qualisubtiaccident) и (б) сустатантна икономическа квантисубтислучайност* (sustatantal economic quantisubtiaccident)].
СУБЕКТИВИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕНДЕНЦИЯ* (subjectivired
economic trend) (*) – такава разновидност на икономическата тенденция, истината за която е субективирана икономическа истина (същото като икономическа субтиистина), т.е. е икономическа истина, която (а) съответства само на
част от зависимостите в икономическата тенденция на икономическия предмет, (б) съответства ненапълно адекватно на зависимостите в икономическата
тенденция и (в) зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ икономиката), т.е. която истина изчерпва само частично (и приблизително) и ненапълно адекватно субекивно представените зависимости в тенденцията на икономическия предмет [и в този смисъл едновременно е разновидност на субективната икономическа истина и на относителната икономическа истина (вж. икономическа истина)].
Субективираната икономическа тенденция е икономическа субтинеобходимост и икономическа субтивъзможност, взети заедно в тяхното цялостно
диалектическо единство (като цялостност от икономическа субтинеобходимост и икономическа субтитенденция); икономическо понятие, отразяващо
положението, че даден икономически субтипредмет* (economic subtithing)
насочено се осъществява в икономическата субтиреалност. Икономическата
насоченост (economic tendencity) (като основа на субтитенденцията на икономическия субтипредмет) произтича от икономическата субтинеобходимост и
се мотивира чрез икономическата субтивъзможност. Икономическата субтитенденция е една от вътрешните характеристики, които изграждат икономическата субтиистинност [в качеството й на реализирана икономическа субтиистинност* (fulfilled economic veracity)], последната установяваща реали123
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зираната адекватност* (fulfilled adequacy) на икономическия субтипредмет
с икономическата субтидействителност (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа субтидействителност

Икономическа субтиосъщественост

Икономическа субтиосъществимост

Икономическа субтидостоверност

Икономическа субтиакономе
рност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа
субтиистинност

Икономическа субтинеобход
имост

Икономическа субтислучайност

Икономическа субтитенденция

Икономическа субтивероятностност

Икономическа субтивъзможност

Фиг. 1. Икономическа субтитенденция и нейното място при характеризирането и верифицирането на икономическата субтиистинност

Икономическата субтитенденция е вътрешна реализирана автентичност* (internal fulfiled genuineness) (вътрешно-присъща реализирана автентичност) [или още вътрешна реализирана икономическа автентичност*
(internal fulfilled economic genuineness), която е вид вътрешна страна] на ико125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата субтиистинност, докато икономическата субтиосъщественост
е външна реализирана автентичност* (external fulfilled genuineness) (външно-присъща реализирана автентичност) [или още външна реализирана икономическа автентичност* (external fulfiled economic genuineness), която е вид
външна страна] на икономическата субтиистинност и е начин на узаконяване
на икономическата субтитенденция [накратко – начин на икономическо
узаконяване* (economic regularization mode)], където икономическата субтиистинност се разглежда като диалектическо единство на икономическа
субтитенденция и икономическа субтиосъществeност. Икономическата субтитенденция е субтитенденция на икономическия субтипредмет (и субтитенденция на субтиосъществеността на икономическия субтипредмет). Икономическата субтитенденция и икономическата субтиосъщественост са категории на
реализираната автентичност на икономическия субтипредмет* (fulfilled
genuineness of the economic subtithing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази автентичност. Икономическата субтитенденция се снема в икономическата субтиосъществeност: икономическата
субтиосъщественост е икономическата субтитенденция в снет вид. Икономическата субтиосъщественост е скрита в икономическата субтитенденция, а
икономическата субтитенденция [която е първичната (примитивната) и определящата автентичност на икономическия субтипредмет] се разкрива чрез
икономическата субтиосъщественост [която е вторичната (производната) и
решаващата автентичност на икономическия субтипредмет] (вж. определящо и
решаващо в икономиката).
Според икономическата хомеостатичност разновидности на икономическата субтитенденция са (1) икономическата квалисубтитенденция*
(economic qualisubtitrend) и (2) икономическата квантисубтитенденция*
(economic quantisubtitrend).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на икономическата субтитенденция са:
(1) трансцентитална икономическа субтитенденция* (transcentital
economic subtitrend) [в т.ч. (а) трансцентитална икономическа квалисубтитенденция* (transcentital economic qualisubtitrend) и (б) трансцентитална
икономическа
квантисубтитенденция*
(transcentital
economic
quantisubtitrend)];
(2) инцентитална икономическа субтитенденция* (incentital economic
subtitrend) [в т.ч. (а) инцентитална икономическа квалисубтитенденция*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(incentital economic qualisubtitrend) и (б) инцентитална икономическа квантисубтитенденция* (incentital economic quantisubtitrend)];
(3) центитална икономическа субтитенденция* (centital economic
subtitrend) [в т.ч. (а) центитална икономическа квалисубтитенденция*
(centital economic qualisubtitrend) и (б) центитална икономическа квантисубтитенденция* (centital economic quantisubtitrend)];
(4) уницентитална икономическа субтитенденция* (unicentital
economic subtitrend) [в т.ч. (а) уницентитална икономическа квалисубтитенденция* (unicentital economic qualisubtitrend) и (б) уницентитална икономическа квантисубтитенденция* (unicentital economic quantisubtitrend)].
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
икономическата субтитенденция са:
(1) унисъзидателна икономическа субтитенденция* (unimaking
economic subtitrend) [в т.ч. (а) унисъзидателна икономическа квалисубтитенденция* (unimaking economic qualisubtitrend) и (б) унисъзидателна икономическа квантисубтитенденция* (unimaking economic quantisubtitrend)];
(2) съзидателна икономическа субтитенденция* (making economic
subtitrend) [в т.ч. (а) съзидателна икономическа квалисубтитенденция*
(making economic qualisubtitrend) и (б) съзидателна икономическа квантисубтитенденция* (making economic quantisubtitrend)];
(3) изпълнителна икономическа субтитенденция* (implementationary
economic subtitrend) [в т.ч. (а) изпълнителна икономическа квалисубтитенденция* (implementationary economic qualisubtitrend) и (б) изпълнителна икономическа
квантисубтитенденция*
(implementationary
economic
quantisubtitrend)];
(4) творческа икономическа субтитенденция* (creative economic
subtitrend) [в т.ч. (а) творческа икономическа квалисубтитенденция*
(creative economic qualisubtitrend) и (б) творческа икономическа квантисубтитенденция* (creative economic quantisubtitrend)];
(5) работна икономическа субтитенденция* (working economic
subtitrend) [в т.ч. (а) работна икономическа квалисубтитенденция* (working
economic qualisubtitrend) и (б) работна икономическа квантисубтитенденция* (working economic quantisubtitrend)];
(6) сътворителна икономическа субтитенденция* (performing economic
subtitrend) [в т.ч. (а) сътворителна икономическа квалисубтитенденция*
(performing economic qualisubtitrend) и (б) сътворителна икономическа квантисубтитенденция* (performing economic quantisubtitrend)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
разновидности на икономическата субтитенденция са:
(1) усвоявана икономическа субтитенденция* (assimilated economic
subtitrend) [в т.ч. (а) усвоявана икономическа квалисубтитенденция*
(assimilated economic qualisubtitrend) и (б) усвоявана икономическа квантисубтитенденция* (assimilated economic quantisubtitrend)];
(2) създавана икономическа субтитенденция* (gived economic
subtitrend) [в т.ч. (а) създавана икономическа квалисубтитенденция* (gived
economic qualisubtitrend) и (б) създавана икономическа квантисубтитенденция* (gived economic quantisubtitrend)].
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на икономическата субтитенденция са:
(1) сустатитна икономическа субтитенденция* (sustatitic economic
subtitrend) [в т.ч. (а) сустатитна икономическа квалисубтитенденция*
(sustatitic economic qualisubtitrend) и (б) сустатитна икономическа квантисубтитенденция* (sustatitic economic quantisubtitrend)];
(2) субстатна икономическа субтитенденция* (substatum economic
subtitrend) [в т.ч. (а) субстатна икономическа квалисубтитенденция*
(substatum economic qualisubtitrend) и (б) субстатна икономическа квантисубтитенденция* (substatum economic quantisubtitrend)];
(3) запасова икономическа субтитенденция* (stock economic subtitrend)
[в т.ч. (а) запасова икономическа квалисубтитенденция* (stock economic
qualisubtitrend) и (б) запасова икономическа квантисубтитенденция* (stock
economic quantisubtitrend)];
(4) сустатантна икономическа субтитенденция* (sustatantal economic
subtitrend) [в т.ч. (а) сустатантна икономическа квалисубтитенденция*
(sustatantal economic qualisubtitrend) и (б) сустатантна икономическа квантисубтитенденция* (sustatantal economic quantisubtitrend)].
СУБЕКТИВИТ (subjectivit) (кд) – във:
запасов икономически субективит;
изпълнителен икономически субективит;
икономически субективит;
работен икономически субективит;
субстатен икономически субективит;
сустатантен икономически субективит;
сустатитен икономически субективит;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен икономически субективит;
сътворителен икономически субективит;
творчески икономически субективит;
унисъзидателен икономически субективит.
СУБЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИСТИНА* (subjective economic truth
/verity/), субективирана икономическа истина, икономическа субтиистина,
– такова съдържание на икономическите знания (вж. икономическо съдържание), което съответства ненапълно адекватно на икономическата действителност и зависи от познаващия субект (от субекта, опознаващ и изследващ икономиката). Тя е една от разновидностите и на относителната икономическа
истина (вж. икономическа истина) и е същото като относителна субективна
икономическа истина* (relative subjective economic truth) [означавана още като субективирана икономическа истина (subjectivired economic truth /verity/) и
като икономическа субтиистина (economic subtitruth /subtiverity/)]. Вж. икономическа истина и субективно и обективно в икономиката.
СУБЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИСТИННОСТ* (subjective economic
veracity) – същото като субективирана икономическа истинност.
СУБЕКТИВНА ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ (subjective political economy) (ки) – във:
математическа школа в субективната политическа икономия.
СУБЕКТИВНО В ИКОНОМИКАТА (subjective in economy) (ки) – във:
субективно и обективно в икономиката.
СУБЕКТИВНО И ОБЕКТИВНО В ИКОНОМИКАТА (subjective and objective in economy) (*) – два типа икономически проекции на икономическата
действителност, представляващи различни степени на доближаване до икономическата истина и различаващи се според начина по който се реализира
общностният икореномически статут на икономическия субект.
Субективното в икономиката* (subjective in economy) е отражението
(но винаги само относително адекватно и често дори неадекватно) на икономическата реалност (респ. на икономическата действителност) в субективното
икономическо съзнание, т.е. в съзнанието на дадена общностна икономическа
единица (вж. икономическа единица, икономическа действителност и икономическа реалност). Това съзнание може да бъде както индивидуално (на от129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------делния индивид), така и колективно (на група от индивиди, на институции, на
обществото като цяло). Разбирането, че субективното съзнание (в т.ч. и икономическото съзнание) е само индивидуално, е неправомерна рестрикция. Затова субективното в икономиката може да бъде както индивидуално, така и
обществено, като има и други видове колективно субективно в икономиката.
Тук се открояват няколко положения.
От една страна, обективното в икономиката* (objective in economy) е
цялата икономическа действителност (реалност), но която ни се представя
като обективно в икономиката, само защото има субективно в икономиката,
което е нейно отражение в субектното икономическо съзнание. Ако не съществуваше субективното в икономиката, нямаше да има и обективно в икономиката, а щеше да има само икономическа действителност (реалност) (тъй като
няма кой да я възприема като обективно съществуваща и като нещо извън съзнанието). Появата на субективното икономическо съзнание в субектите, които
са част от икономическата действителност, разделя последната на два образа –
обективен (като истински, но почти непостижим) и субективен (като постижим, но почти неистински). Субективното в икономиката е икономическият
образ на икономическата действителността в съзнанието на икономическия
субект, а обективното в икономиката е икономическият първообраз на този
образ. За субективното икономическо съзнание обективното в икономиката е
нещо извън съзнанието на икономическия субект, което е различно от субективното, предхожда субективното и се изобразява в субективното в икономиката. Изчезне ли субектът, изчезват и субективното, и обективното, като остава
само действителността (реалността). Именно тук се крие различието между
икономически обективното и икономически действителното.
От друга страна, изобразяване на първообраз в образ има в действителността и преди появата на субекта. Но това е неосъзнато изобразяване. Новото,
което появата на субекта внася в действителността (създала този субект), е
осъзнатото изобразяване, изобразяването в субективното съзнание. Именно
осъзнатото изобразяване води до появата на субективното и обективното, в т.ч.
и в икономиката.
Освен това, погрешно е да се смята, че субективното в икономиката е противопоставено на обективното в икономиката като нещо извън него. Субективното в икономиката е част от обективното в икономиката и то наистина му
е противопоставено, но само както частта може да се противопостави на цялото, на която самото то е част (вж. част и цяло в икономиката). Така че обективното в икономиката има две съставки – несубективно обективно в иконо130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------миката и субективно обективно в икономиката. Субективното отражение на
икономическата действителност в съзнанието на икономическия субект А
(икономически субективното за А) показва, че за него икономическа реалността е нещо обективно. Същото се отнася и за икономическия субект Б. Но субективното за Б (субективното отражение на действителността в съзнанието на
Б) стои извън съзнанието на А, и затова за А субективното за Б е част от обективната икономическа действителност изобщо. То е част от обективното за А.
Както и за Б, субективното за А е част от обективната икономическа действителност. Защото субективното съзнание и отражението в него е нещо, което
(както и обективното) действително съществува (тъй както и материалното, и
нематериалното са действително съществуващи неща). Действителното, обективното и материалното в икономиката, обаче, не са тъждествени неща. Нито
пък икономиката може да ги прави тъждествени.
И не само тава. Икономическият субект А може чрез своето субективно в
икономиката (чрез отражението на обективното в икономиката в неговото съзнание) да наблюдава като обективно за него не само субективното на Б, но и
собственото си субективно. Тъй като той (макар и при по-висока степен на абстракция) може и да се самонаблюдава, т.е. да осъзнава собственото си осъзнаване, така че да включи в своето обективно в икономиката не само субективното на Б, но и собственото си субективно. Тоест субективното икономическо отражение да се самоотразява в самото себе си.
Всичко това показва, че субективното в икономиката в неговата цялост
(независимо чие е то) е част от обективното в икономиката изобщо. Обективно
погледнато, субективното в икономиката е част от обективното в икономиката.
Без субективното в икономиката да се отъждествява с обективното в икономиката, както частта не може да се отъждествява с цялото. От своя страна, това
навежда на мисълта, че можем да създадем по-пълна картина за обективното
цяло в икономиката, като по обратен път (прилагайки определени научнообосновани критерии) изведем обективизиран образ на обективното цяло в икономиката (в случая приведен или редуциран) от съвкупността на субективните
му отражения в неговите части (където всяка част съдържа субективно отражение на цялото обективно) (т.е. чрез обективиране на субективните отражения). И да получим картина за обективното в икономиката, която не се съдържа пряко в отделните субективни отражения в отделните му части, но която
картина (макар и изведена от тях) да стои по-близо (дори възможно най-близо)
до икономическата действителност в сравнение с което и да е нейно частно
субективно отражение в икономиката. Така че, докато субективното в иконо131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------миката е субективизиран образ на икономическата реалност (и в този смисъл
икономическата реалност се възприема като нещо обективно в икономиката),
то обективизираният образ (приведеният, редуцираният образ) на обективното
в икономиката е обективиран образ на субективното в икономиката. Затова
разглеждам обективното като първообраз на реалността (какъвто е обектът), а
обективираният образ на субективното в икономиката – като субективизиран
образ на обективното в икономиката (каквато е, например, икономическата
система). Затова в логическата си интерпретация икономическият предмет
има две основни (но не и единствени разновидности): икономически обект и
икономическа система.
Използваните в енциклопедията определения субективен и обективен,
които са отнесени към отделни понятия в нея, почиват върху горните разсъждения. Икономическо понятие, което е означено като субективно, абстрахира
субективни икономически образи. Икономическо понятие, което е означено
като обективно, абстрахира обективни икономически образи. Но има два
икономически образа на обективното в икономиката: (1) обективното в икономиката като първообраз на икономическата реалност (това е икономическият обект, т.е. обективното в икономиката като такова, икономическата истина
за което е абсолютна и е непостижима напълно за икономическия субект) и (2)
обективизаран образ на обективното в икономиката (като превърнат образ на
обективното в икономиката, например икономическата система, истината за
което е относителна и е постижима за икономическия субект). Затова определението обективен има два смисъла: на икономически обект (като непосредствен образ на обективното в икономиката, което е същото като икономически
първообраз на реалността и като първообразно обективно в икономиката със
съкращение обти-) и на икономическа система, в т.ч. и на нейните съставки
(като опосредстван образ на обективното в икономиката, което е същото като
обективиран образ на субективните икономически образи и като обективизирано обективно в икономиката със съкращение обси-). Кой от двата смисъла е
употребен, това трябва да се изведе от контекста на изложението или от съкращенията обти- или обси- в случай, че те са използвани.
Под внимание се вземат още две положения: (1) обективното в икономиката се разглежда като определящо по отношение на субективното в нея, а субективното в икономиката – като решаващо по отношение на обективното в
нея (вж. определящо и решаващо в икономиката) и (2) особеностите на субективното и обективното в икономиката са валидни не само за икономиката, но
и за икотехномиката, които са две съставни части на икореномиката (вж. още
132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномика и форномическа съставност), при което се пораждат и понятията
за субективностно в икономиката и обективностно в икотехномиката. Тези нови положения са свързани с два ингредиентни икономически критерия: (вж.
ингредиентен икономически подход): субстантивностна икореномическа ингредиентност и общностен икореномически статут.
А. Субективно и обективно за икономическия субект
Икономическият субект е такава субективна интерпретация на икономическата единица (схващана като общностна икономическа единица), която
(интерпретация) акцентира върху нейната (на единицата) способност (т.е. която посочва нейното свойство) (1) да осъзнава съществуването на икономическата действителност, както и своето собствено съществуване, (2) да осъзнава своето участие в икономическото възпроизводство и да има определен икономически интерес от това участие, (3) да прави икономическа оценка на заобикалящата я действителност (в т.ч. и на икономическата и икотехномическата
действителност) с цел постигането на своя икономически интерес. Икономическият субект е икономическо-осъзната икономическа единица (той има
осъзнато икономическо отношение към действителността; вж. икономическо
отношение). В повечето случаи той има преднамерено икономическо поведение, т.е. поведение, което логически-предхождащо е съобразено с неговия
икономически интерес. Освен това, икономическият субект е икономическосубективна икономическа единица* (economically-subjective economic
participant). За разлика от него икотехномическият субект е икотехномическо-субективна икономическа единица* (ecotechnomically-subjective economic
participant). В този смисъл множеството на икономическите субекти е подмножество на множеството на икономическите единици изобщо (вж. икономическо множество). Това е така, защото една и съща икономическа единица (респ.
различни икономически единици) може по различен начин (икономически,
икотехномически и т.н.) да бъде субективизирана и в зависимост от това да
проявява различно отношение към заобикалящата я икономическа действителност.
Икономическият субект е по-широко понятие от икономическия индивид;
последният е индивидуален икономически субект* (individual economic
subject). Затова всеки икономически индивид е икономически субект, но не
всеки икономически субект е икономически индивид. В този смисъл множеството на икономическите индивиди е подмножество на множеството на икономическите субекти. Икономически субекти са още: група от икономически ин133
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивиди, икономическа фирма, общество и т.н. Те са неиндивидуални икономически субекти* (non-individual economic subjects). В съответствие с това,
икономическият субективизъм е по-широко понятие от икономическия индивидуализъм. Отъждествяването на икономическия субективизъм с икономическия индивидуализъм е една от големите грешки както на субективната политическа икономия, така и на нейните марксистки критици.
По определение всеки икономически субект е субективностен икономически субект (subjectivitical economic subject), т.е. общностна икономическа
единица, която проявява субективност към икономическите предмети [за разлика от икотехномическия субект, който е обективностен икономически субект* (objectivitical economic subject), т.е. общностна икономическа единица,
която проявява обективност към икотехномическите предмети] (посоченото
различие произтича от субстантивностната икореномическа ингредиентност). Това означава, че субектът дава на икономическите ингредиенти такава
икономическа оценка, която според субективното му икономическо виждане
съответства на неговия икономически интерес, но съобразно с тяхната (на ингредиентите) субективна природа. Той субективизира икономическите ингредиенти и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са субективностни икономически ингредиенти* (subjectivitical economic
ingredients). Ето защо икономическата оценка е субективностна икономическа оценка* (subjectivitical economic appraisement). Субективното икономическо виждане на икономическия субект за икономическите ингредиенти е субективностно виждане (тъй като то произтича от субективната природа на
оценяващия субект).
Субективностното икономическо виждане, респ. субективностната икономическа оценка, обаче, може да бъде експонирана в различни икономически
проекции (т.е. според начина, по който се реализира общностният икореномически статут на икономическия субект). От ключово значение са две проекции.
Първата проекция е субективна проекция, която е именно субективното в икономиката. При нея субективностната оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да
не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй
като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече): това е субективно-изисквана субективностна оценка или още
субективно отражение на обективно-необходимата субективностна оценка, т.е.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е субективно-субективностна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична
икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностен икономически ингредиент* (subjectivelysubjectivitical economic ingredient), което е същото като субективистичен
икономически ингредиент* (subjectivistical economic ingredient), който е субективно-изискван субективностен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен ингредиент]. В този смисъл
тя е непосредствено-субективностна икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен икономически ингредиент).
Втората проекция е обективна проекция, която е именно обективното
в икономиката. При нея субективностната оценка е съобразена с (произтича
от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субективностна оценка* или още обективно отражение на обективно-необходимата субективностна оценка, т.е. е обективно-субективностна икономическа оценка (objectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субектностна икономическа оценка* (subjectiveneous economic appraisement)
[на която отговаря обективно-субективностен икономически ингредиент*
(objectively-subjectivitical economic ingredient), което е същото като субектностен икономически ингредиент* (subjectiveneous economic ingredient),
който е обективно-изискван субективностен ингредиент* или още обективно отражение на обективно-необходимия субективностен ингредиент]. В
този смисъл тя е опосредствено-субективностна икономическа оценка (респ.
опосредствено-субективностен икономически ингредиент).
Общо понятие за субективно-субективностната икономическа оценка и
обективно-субективностната икономическа оценка е понятието за статидносубективностна икономическа оценка* (stated-subjectivitical economic
appraisement) (което означава, че тя е установена чрез някаква субективностна
проекция), респ. общо понятие за субективно-субективностния икономически
ингредиент и обективно-субективностния икономически ингредиент е понятието за статидно-субективностен икономически ингредиент* (statedsubjectivitical economic ingredient) (което означава, че той е установен чрез някаква субективностна проекция). В този смисъл всяка субективностна икономическа оценка (и всяка икономическа оценка изобщо) по определение е ста135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тидна икономическа оценка* (респ. всеки субективностен икономически ингредиент (и всеки икономически ингредиент изобщо) по определение е статиден икономически ингредиент).
Тъй като в общия случай всяка икономическа единица може да бъде и
икономически субект, класификацията на икономическите субекти се основава
върху класификацията на икономическите единици (вж. икономическа единица). Затова разновидности на икономическите субекти (според ингредиентната икономическа обобщеност) са: производствен икономически субект
(production economic subject), разменен икономически субект (exchange
economic subject), разпределителен икономически субект (distribution
economic subject) и потребителен икономически субект (consumption
economic subject); отделен икономически субект (single economic subject)
[към който се числят индивидуалният икономически субект (individual
economic subject), фирменият икономически субект (firm economic subject),
институционално-дефинираният отраслов икономически субект* (branch
economic subject)], секторен икономически субект* (sector economic subject)
[към който се числи и комплексният икономически субект* (complex
economic subject)] и обществен икономически субект* (social economic
subject); съвкупен икономически субект (joint economic subject) и съвкупностен икономически субект* (totalitic economic subject); еднороден икономически субект* (homogeneous economic subject), разнороден икономически субект (heterogeneous economic subject) и всеобщ икономически субект*
(general economic subject); частен икономически субект* (partiqular economic
subject), групов икономически субект* (group economic subject) и всеобхватен
икономически субект* (comprehensive economic subject); микроикономически
субект* (microeconomic subject), мезоикономически субект* (mesoeconomic
subject) и макроикономически субект* (macroeconomic subject); агрегатен
икономически субект* (aggregate economic subject) и множествен икономически субект* (plural economic subject); общ икономически субект* (total
economic subject) и мрежест икономически субект* (reticulated economic
subject); пазарен икономически субект (market economic subject) и непазарен
икономически субект (non-market economic subject).
Б. Субективно и обективно за икотехномическия субект

Наред с понятието за икономически субект, възниква и понятието за икотехномически субект. Икотехномическият субект е такава субективна интерпретация на икономическата единица, която (интерпретация) акцентира върху
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нейната (на единицата) способност (т.е. която посочва нейното свойство) (1)
да осъзнава съществуването на икотехномическата действителност, както
и своето собствено съществуване, (2) да осъзнава своето участие в икотехномическото възпроизводство и да има определен икотехномически интерес
от това участие, (3) да прави икотехномическа оценка на заобикалящата я
действителност (в т.ч. и на икономическата и икотехномическата действителност) с цел постигането на своя икотехномически интерес. Икотехномическият
субект е икотехномическо-осъзната икономическа единица (той има осъзнато
икотехномическо отношение към действителността). В повечето случаи той
има преднамерено икотехномическо поведение, т.е. поведение, което логически-предхождащо е съобразено с неговия икотехномически интерес. Освен
това, икотехномическият субект е икотехномическо-субективна икономическа единица* (ecotechnomically-subjective economic participant). За разлика
от него икономическият субект е икономическо-субективна икономическа
единица* (economically-subjective economic participant). В този смисъл множеството на икотехномическите субекти е подмножество на множеството на
икономическите единици изобщо (вж. икономическо множество). Това е така,
защото една и съща икономическа единица (респ. различни икономически
единици) може по различен начин (икономически, икотехномически и т.н.) да
бъде субективизирана и в зависимост от това да проявява различно отношение към заобикалящата я действителност.
Икотехномическият субект е по-широко понятие от икотехномическия
индивид; последният е индивидуален икотехномически субект* (individual
ecotechnomic subject). Затова всеки икотехномически индивид е икотехномически субект, но не всеки икотехномически субект е икотехномически индивид. В този смисъл множеството на икотехномическите индивиди е подмножество на множеството на икотехномическите субекти. Останалите икотехномически субекти са неиндивидуални икотехномически субекти* (nonindividual ecotechnomic subjects).
По определение всеки икотехномически субект е обективностен икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject), т.е. общностна
икономическа единица, която проявява обективност към икотехномическите
предмети [за разлика от икономическия субект, който е субективностен икономически субект*(objectivitical ecotechnomic subject), т.е. общностна икотехномическа единица, която проявява субективност към икономическите предмети] (посоченото различие произтича от субстантивностната икореномическа ингредиентност). Това означава, че субектът определя като обективна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------действителност и дава на икотехномическите ингредиенти такава икотехномическа оценка, която според субективното му икотехномическо виждане съответства на неговия икотехномически интерес, но съобразно с тяхната (на ингредиентите) обективна природа. Той обективизира икотехномическите ингредиенти и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са
обективностни икотехномически ингредиенти* (objectivitical ecotechnomic
ingredients). Ето защо икотехномическата оценка е обективностна икотехномическа оценка* (objectivitical ecotechnomic appraisement). Субективното
икотехномическо виждане на икотехномическия субект за икотехномическите
ингредиенти е обективностно виждане (тъй като то произтича от обективната
природа на оценявания обект).
Обективностното икотехномическо виждане, респ. обективностната икотехномическа оценка, обаче, може да бъде експонирана в различни икотехномически проекции (т.е. според начина, по който се реализира общностният
икореномически статут на икотехномическия субект). От ключово значение
са две проекции, от което произтичат две нови понятия: субективно в икотехномиката и обективно в икотехномиката (наред с субективното и обективното
в икономиката).
Първата проекция е субективна проекция, която е именно субективното в икотехномиката. При нея обективностната оценка е съобразена с
(произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай
може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да
постигни повече): това е субективно-изисквана обективностна оценка или
още субективно отражение на обективно-необходимата обективностна оценка,
т.е. е субективно-обективностна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical ecotechnomic appraise-ment), което е същото като обективистична икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic appraisement) [на
която отговаря субективно-обективностен икотехномически ингредиент*
(subjectively-objectivitical ecotechnomic ingredient), което е същото като обективистичен икотехномически ингредиент* (objectivistical ecotechnomic
ingredient), който е субективно-изискван обективностен ингредиент или
още субективно отражение на обективно-необходимия обективностен ингредиент]. В този смисъл тя е непосредствено-обективностна икотехномическа
оценка (респ. непосредствено-обективностен икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Втората проекция е обективна проекция, която е именно обективното
в икотехномиката. При нея обективностната 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 обективностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата
обективностна оценка,, т.е. е обективно-обективностна икотехномическа
оценка* (objectively-objectivitical ecotech-nomic appraisement), което е същото
като обектностна икотехномическа оценка* (objectiveneous ecotechnomic
appraisement) [на която отговаря обективно-обективностен икотехномически ингредиент* (objectively-objectivi-tical ecotechnomic ingredient), което е същото като обектностен икотехномически ингредиент* (objectiveneous
ecotechnomic ingredient), който е обективно-изискван обективностен ингредиент* или още обективно отражение на обективно-необходимия обективностен ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствено-обективностна икотехномическа оценка (респ. опосредствено-обективностен икотехномически ингредиент).
Общо понятие за субективно-обективностната икотехномическа оценка и
обективно-обективностната икотехномическа оценка е понятието за статидно-обективностна икотехномическа оценка* (stated-objectivitical
ecotechnomic appraisement) (което означава, че тя е установена чрез някаква
обективностна проекция), респ. общо понятие за субективно-обективностния
икотехномически ингредиент и обективно-обективностния икотехномически
ингредиент е понятието за статидно-обективностен икотехномически ингредиент* (stated-objectivitical ecotechnomic ingredient) (което означава, че той
е установен чрез някаква обективностна проекция). В този смисъл всяка обективностна икотехномическа оценка (и всяка икотехномическа оценка изобщо)
по определение е статидна икотехномическа оценка* (респ. всеки обективностен икотехномически ингредиент (и всеки икотехномически ингредиент
изобщо) по определение е статиден икотехномически ингредиент).
Тъй като в общия случай всяка икономическа единица може да бъде и
икотехномически субект, класификацията на икотехномическите субекти се
основава върху класификацията на икономическите единици (вж. икономическа единица). Затова разновидности на икотехномическите субекти (според ингредиентната икономическа обобщеност) са: производствен икотехномически субект* (production ecotechnomic subject), разменен икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субект* (exchange ecotechnomic subject), разпределителен икотехномически
субект* (distribution ecotechnomic subject) и потребителен икотехномически
субект* (consumption ecotechnomic subject); отделен икотехномически субект* (single ecotechnomic subject) [към който се числят индивидуалният
икотехномически субект* (individual ecotechnomic subject), фирменият
икотехномически субект* (firm ecotechnomic subject), институционалнодефинираният отраслов икотехномически субект* (branch ecotechnomic
subject)], секторен икотехномически субект* (sector ecotechnomic subject)
[към който се числи и комплексният икотехномически субект* (complex
ecotechnomic subject)] и обществен икотехномически субект* (social
ecotechnomic subject); съвкупен икотехномически субект* (joint ecotechnomic
subject) и съвкупностен икотехномически субект* (totalitic ecotechnomic
subject); еднороден икотехномически субект* (homogeneous ecotechnomic
subject), разнороден икотехномически субект* (heterogeneous ecotechnomic
subject) и всеобщ икотехномически субект* (general ecotechnomic subject);
частен икотехномически субект* (partiqular ecotechnomic subject), групов
икотехномически субект* (group ecotechnomic subject) и всеобхватен икотехномически субект* (comprehensive ecotechnomic subject); микроикотехномически субект* (microecotechnomic subject), мезоикотехномически субект* (mesoecotechnomic subject) и макроикотехномически субект*
(macroecotechnomic subject); агрегатен икотехномически субект* (aggregate
ecotechnomic subject) и множествен икотехномически субект* (plural
ecotechnomic subject); общ икотехномически субектдиница* (total
ecotechnomic subject) и мрежест икотехномически субект* (reticulated
ecotechnomic subject); пазарен икотехномически субект* (market
ecotechnomic subject) и непазарен икотехномически субект* (non-market
ecotechnomic subject).
В. Субективно и обективно за икореномическия субект

Икономическият и икотехномическият субект се обобщават от икореномическия субект. Икореномическият субект е общо понятие за икономически
субект и икотехномически субект, които са негови разновидности (то е или
икономически субект, или икотехномически субект, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство). Икореномическият субект е такава субективна
интерпретация на икономическата единица, която (интерпретация) акцентира
върху нейната (на единицата) способност (т.е. която посочва нейното свойство) (1) да осъзнава съществуването на икореномическата действителност
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(която е общо понятие за икономическа и икотехномическа действителност),
както и своето собствено съществуване, (2) да осъзнава своето участие в икореномическото възпроизводство (което е общо понятие за икономическо възпроизводство и икотехномическо възпроизводство) и да има определен икореномически интерес (който е общо понятие за икономически и икотехномически интерес) от това участие, (3) да прави икореномическа оценка (която е
общо понятие за икономическа оценка и икотехномическа оценка) на заобикалящата я действителност с цел постигането на своя икореномически интерес.
Икореномическият субект е икореномическо-осъзната икореномическа единица (той има осъзнато икореномическо отношение към действителността). В
повечето случаи той има преднамерено икореномическо поведение, т.е. поведение, което логически-предхождащо е съобразено с неговия икореномически
интерес. Освен това, икореномическият субект е икореномическосубективна икореномическа единица* (ecorenomically-subjective ecorenomic
participant).
Икореномическият субект е по-широко понятие от икореномическия индивид; последният е индивидуален икореномически субект* (individual
ecorenomic subject). Затова всеки икореномически индивид е икореномически
субект, но не всеки икореномически субект е икореномически индивид. В този
смисъл множеството на икореномическите индивиди е подмножество на множеството на икореномическите субекти. Останалите са неиндивидуални икореномически субекти* (non-individual ecorenomic subjects).
По определение всеки икореномически субект е субстантивностен икореномически субект* (substantivitical ecorenomic subject), т.е. общностна икономическа единица, която проявява някаква субстантивност към икореномическите предмети (интерпретира ги като субстанция с определени свойства).
Субективностният икореномически субект е общо понятие за (1) субективностен икореномически субект* (subjectivitical ecorenomic subject) (същото
като субективностен икономически субект), т.е. общностна икономическа
единица, която проявява субективност към икономическите предмети, и (2)
обективностен икореномически субект* (objectivitical ecorenomic subject)
(същото като обективностен икотехномически субект), т.е. общностна икономическа единица, която проявява обективност към икотехномическите
предмети (посоченото различие произтича от субстантивностната икореномическа ингредиентност). Това означава, че субектът дава на икореномическите ингредиенти (в т.ч. на икономическите ингредиенти и на икотехномическите ингредиенти) такава икореномическа оценка (в т.ч. икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оценка и икотехномическа оценка), която според субективното му икореномическо виждане (в т.ч. икономическо и икотехномическо) съответства на неговия икореномически интерес (в т.ч. икономически интерес и икотехномически интерес). Той субстантивира (в т.ч. субективизира и обективизира) икореномическите ингредиенти и затова по определение (и от субстантивностна
гледна точка) те са субстантивностни икореномически ингредиенти* (substantivitical ecorenomic ingredients) [в т.ч. субективнстни икореномически
ингредиенти* (subjectivitical ecorenomic ingredients) (същото като субективностни икономически ингредиенти) и обективностни икореномически ингредиенти* (objectivitical ecorenomic ingredients) (същото като обективностни икотехномически ингредиенти)]. Ето защо икореномическата оценка е
субстантивностна икореномическа оценка* (substantivitical ecorenomic appraisement) [в т.ч. субективностна икореномическа оценка* (subjectivitical
ecorenomic appraisement) (същото като субективностна икономическа оценка) и обективностна икореномическа оценка* (objectivitical ecorenomic
appraisement) (същото като обективностна икотехномическа оценка)]. Вж.
табл.1 и табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на икореномическия субект според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут
Икореномически субект
(статидносубстантивностен
икореномически субект)

Икономически субект
(статидно-субективностен
икореномически субект)

Икотехномически субект
(статидно-обективностен
икореномически субект)

Обективен
икореномически субект
(обективносубстантивностен
икореномически субект)

Обективно-субективностен
икономически субект =
= субектностен
икономически субект

Обективно-обективностен
икотехномически субект =
= обектностен
икотехномически субект

Субективен
икореномически субект
(субективносубстантивностен
икореномически субект)

Субективно-субективностен
икономически субект =
= субективистичен
икономически субект

Субективно-обективностен
икотехномически субект =
= обективистичен
икотехномически субект
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на икореномическия ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут
Икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
икореномически
ингредиент)
(икореномически
субстантит;
икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

Субстантивностното икореномическо виждане, респ. субстантивностната
икореномическа оценка, обаче, може да бъде експонирана в различни икореномически проекции (т.е. според начина, по който се реализира общностният
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически статут на икореномическия субект). От ключово значение са
две проекции.
Първата проекция е субективна проекция, която е субективното в
икореномиката, последната като общо понятие за субективното в икономиката и в икотехномиката. При нея субстантивностната оценка е съобразена с
(произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай
може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да
постигни повече): това е субективно-изисквана субстантивностна оценка
или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
оценка, т.е. е субективно-субтантивностна икореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical ecorenomic appraisement) [на която отговаря субективно-субстантивностен икореномически ингредиент* (subjectivelysubstantivitical ecorenomic ingredient), който е субективно-изискван субстантивностен ингредиент или още субективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен ингредиент]. В този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа оценка (респ. непосредственосубстантивностен икореномически ингредиент). Разновидности на тези понятия са: (1) субективно-субективностна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична
икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностен икономически ингредиент* (subjectivelysubjectivitical economic ingredient), което е същото като субективистичен
икономически ингредиент* (subjectivistical economic ingredient)]; в този смисъл тя е непосредствено-субективностна икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен икономически ингредиент); (2) субективнообективностна
икотехномическа
оценка*
(subjectively-objectivitical
ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic appraisement) [на която отговаря
субективно-обективностен икотехномически ингредиент* (subjectivelyobjectivitical ecotechnomic ingredient), което е същото като обективистичен
икотехномически ингредиент* (objectivistical ecotechnomic ingredient)]; в този смисъл тя е непосредствено-обективностна икотехномическа оценка (респ.
непосредствено-обективностен икотехномически ингредиент).
Втората проекция е обективна проекция, която е обективното в икореномиката, последната като общо понятие за обективното в икономиката и в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномиката. При нея субстантивностната оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените
предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна
точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecorenomic appraisement) [на която
отговаря обективно-субтантивностен икореномически ингредиент*
(objectively-substantivitical ecorenomic ingredient), който е обективно-изискван
субстантивностен ингредиент или още обективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствано-субективностна
икореномическа
оценка
(респ.
опосредстваносубективностен икореномически ингредиент). Разновидности на тези понятия
са: (1) обективно-субективностна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical economic appraisement), което е същото като субектностна икономическа оценка* (subjectiveneous economic appraisement) [на която отговаря
обективно-субективностен икономически ингредиент* (objectivelysubjectivitical economic ingredient), което е същото като субектностен икономически ингредиент* (subjectiveneous economic ingredient)]; в този смисъл тя
е опосредствено-субективностна икономическа оценка (респ. опосредственосубективностен икономически ингредиент); (2) обективно-обективностна
икотехномическа
оценка*
(objectively-objectivitical
ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна икотехномическа оценка*
(objectiveneous ecotechnomic appraisement) [на която отговаря обективнообективностен икотехномически ингредиент* (objectively-objectivitical
ecotechnomic ingredient), което е същото като обектностен икотехномически
ингредиент* (objectiveneous ecotechnomic ingredient)]; в този смисъл тя е
опосредствено-обективностна икотехномическа оценка (респ. опосредственообективностен икотехномически ингредиент).
Общо понятие за субективно-субективностната икономическа оценка и
обективно-субективностната икономическа оценка е понятието за статидносубективностна икореномическа оценка* (stated-subjectivitical ecorenomic
appraisement) (което означава, че тя е установена чрез някаква субективностна
проекция), респ. общо понятие за субективно-субективностния икономически
ингредиент и обективно-субективностния икономически ингредиент е понятието за статидно-субективностен икореномически ингредиент* (stated146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subjectivitical ecorenomic ingredient) (което означава, че той е установен чрез
някаква субективностна проекция). В този смисъл всяка субективностна икореномическа оценка (и всяка икореномическа оценка изобщо) по определение
е статидна икореномическа оценка (респ. всеки субективностен икореномически ингредиент (и всеки икореномически ингредиент изобщо) по определение е статиден икореномически ингредиент).
Общо понятие за субективно-обективностната икотехномическа оценка и
обективно-обективностната икотехномическа оценка е понятието за статидно-обективностна икореномическа оценка* (stated-objectivitical ecorenomic appraisement) (което означава, че тя е установена чрез някаква обективностна проекция), респ. общо понятие за субективно-обективностния икотехномически ингредиент и обективно-обективностния икотехномически ингредиент е понятието за статидно-обективностен икореномически ингредиент* (stated-objectivitical ecorenomic ingredient) (което означава, че той е установен чрез някаква обективностна проекция). В този смисъл всяка обективностна икотехномическа оценка (и всяка икотехномическа оценка изобщо) по определение е статидна икотехномическа оценка (респ. всеки обективностен
икотехномически ингредиент (и всеки икотехномически ингредиент изобщо)
по определение е статиден икотехномически ингредиент).
От своя страна субстантивностният икореномически субект*
(substantivitical ecorenomic subject) е общо понятие за (1) за субективносубстан-тивностен иконореномически субект* (subjectively-substantivitical
ecorenomic subject) и (2) обективно-субстантивностен иконореномически
субект* (objectively-substantivitical ecorenomic subject). В съответствие с това:
(а) субстантивностната икореномическа оценка* (substantivitical ecorenomic appraisement)) е общо понятие за (1) за субективно-субстантивностна
иконореномическа оценка* (subjectively-substantivitical ecorenomic appraisement) и (2) обективно-субстантивностна иконореномическа оценка*
(objectively-substantivitical ecorenomic appraisement); и (б) субстантивностният икореномически ингредиент*(substantivitical ecorenomic ingredient) е
общо понятие за (1) за субективно-субстантивностен иконореномически
ингредиент* (subjectively-substantivitical ecorenomic ingredient) и (2) обективно-субстантивностен иконореномически ингредиент* (objectively-substantivitical ecorenomic ingredient).
Тъй като в общия случай всяка икореномическа единица може да бъде и
икореномически субект, класификацията на икореномическите субекти се основава върху класификацията на икономическите единици (вж. икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единица). Затова разновидности на икореномическите субекти (според ингредиентната икономическа обобщеност) са: производствен икореномически
субект* (production ecorenomic subject), разменен икореномически субект*
(exchange ecorenomic subject), разпределителен икореномически субект*
(distribution ecorenomic subject) и потребителен икореномически субект*
(consumption ecorenomic subject); отделен икореномически субект* (single
ecorenomic subject) [към който се числят индивидуалният икореномически
субект* (individual ecorenomic subject), фирменият икореномически субект*
(firm ecorenomic subject), институционално-дефинираният отраслов икореномически субект* (branch ecorenomic subject)], секторен икореномически субект* (sector ecorenomic subject) [към който се числи и комплексният икореномически субект* (complex ecorenomic subject)] и обществен икореномически субект* (social ecorenomic subject); съвкупен икореномически субект*
(joint ecorenomic subject) и съвкупностен икореномически субект* (totalitic
ecorenomic subject); еднороден икореномически субект* (homogeneous
ecorenomic subject), разнороден икореномически субект* (heterogeneous
ecorenomic subject) и всеобщ икореномически субект* (general ecorenomic
subject); частен икореномически субект* (partiqular ecorenomic subject), групов икореномически субект* (group ecorenomic subject) и всеобхватен икореномически субект* (comprehensive ecorenomic subject); микроикореномически субект* (microecorenomic subject), мезоикореномически субект*
(mesoecorenomic subject) и макроикореномически субект* (macroecorenomic
subject); агрегатен икореномически субект* (aggregate ecorenomic subject) и
множествен икореномически субект* (plural ecorenomic subject); общ икореномически субект* (total ecorenomic subject) и мрежест икореномически
субект* (reticulated ecorenomic subject); пазарен икореномически субект*
(market ecorenomic subject) и непазарен икореномически субект* (non-market
ecorenomic subject).
СУБЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (subjective economic mapping) (*) – икономическо изображение, което се осъществява в посока от икономическите обекти към човешкото съзнание; представлява субективен изобразителен икономически предмет* (subjective mapping economic
thing). При него е налице трансформиране на някакъв обективен икономически първообраз* (objective economic pro-image) [на някакъв обективен първообразен икономически предмет* (objective pro-image economic thing)] (икономически обект) в определен субективен икономически образ* (subjective
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic image) [в определен субективен образен икономически предмет*
(subjective image economic thing)] (вж. икономически образ и икономически
първообраз). Последният е форма на субективно отражение на икономическия
обект в човешкото съзнание (вж. икономическо отражение). Негови разновидности са субективното несходствено икономическо изображение и субективното сходствено икономическо изображение.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
субективно икономическо изображение се конституират още и съответстващите на последното понятия за субективно консуматорско изображение*
(subjective consumptionary mapping), субективно стопанско изображение*
(subjective protoeconomic mapping), субективно пазарно-икономическо изображение* (subjective marketly-economic mapping) и субективно финансовопазарно-икономическо
изображение*
(subjective
financially-marketlyeconomic mapping). Общо за всички тях е понятието за субективно поддържащо изображение* (subjective sustenance /sustaining/ mapping) (за субективно изображение при поддържането).
СУБЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ (subjective economic
mapping) (ки) – във:
субективно икономическо изображение;
субективно несходствено икономическо изображение;
субективно сходствено икономическо изображение.
СУБЕКТИВНО НЕСХОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (subjective non-likenessial economic mapping) (*) – несходствено икономическо изображение, което се осъществява в посока от икономическите
обекти към човешкото съзнание; представлява субективен несходственоизобразителен икономически предмет* (subjective non-likenessially-mapping
economic thing). При него е налице трансформиране на някакъв обективен
икономически първообраз* (objective economic pro-image) [на някакъв обективен първообразен икономически предмет* (objective pro-image economic
thing)] (икономически обект) в определен субективен несходствен икономически образ* (subjective non-likenessial economic image) [в определен субективен несходствено-образен икономически предмет* (subjective nonlikenessially-image economic thing)] (вж. икономически образ и икономически
първообраз). Последният е форма на субективно несходствено отражение на
икономическия обект в човешкото съзнание (вж. икономическо отражение).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЕКТИВНО СХОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ*
(subjective likenessial economic mapping) (*) – сходствено икономическо изображение, което се осъществява в посока от икономическите обекти към човешкото съзнание; представлява субективен сходствено-изобразителен икономически предмет* (subjective likenessially-mapping economic thing). При него е налице трансформиране на някакъв обективен икономически първообраз* (objective economic pro-image) [на някакъв обективен първообразен икономически предмет* (objective pro-image economic thing)] (икономически
обект) в определен субективен сходствен икономически образ* (subjective
likenessial economic image) [в определен субективен сходствено-образен икономически предмет* (subjective likenessially-image economic thing)] (вж. икономически образ и икономически първообраз). Последният е форма на субективно сходствено отражение на икономическия обект в човешкото съзнание
(вж. икономическо отражение). Субективното сходствено икономическо
изображение (като процес) е тъждествено с понятието за субективно икономическо моделиране (subjective economic modelling), реализираното сходство
при което се разглежда като субективно моделно подобие (subjective objective
modelwide similarity). Продукт на този вид икономическо изображение е субекстивният икономически модел (subjective economic model). Затова тук субективният икономически първообраз приема формата на обект на субективното
икономическото моделиране, а субективният сходствен икономически образ –
на субективен икономически модел. Така че субективният икономически модел [субективният моделен икономически предмет* (subjective modelwide
economic thing)] и субективният сходствен икономически образ са идентични
понятия.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО
ОПТИМИЗИРАНЕ* (subjectively-organized dynamic economic optimization) –
вж. оптимална икономическа система.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО
ОПТИМИЗИРАНЕ (subjectively-organized dynamic economic optimization)
(ки) – във:
система на субективно-организирано динамично икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
субективно-организирано динамично икономическо оптимизиране
(вж. оптимална икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО
ЕКСПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (subjectively-organized explicitlyconditioned economic regulation) (*) – субективно-организирано икономическо
регулиране, при което желаните параметри на състоянието на дадената икономическа система (по-специално – на системата на икономическо регулиране,
т.е. на регулаторната икономическа система), наричани задаващи икономически въздействия (т.е. задаващи икономически величини), са предварително
известни (т.е са предварително, преднамерено и целенасочено формулирани).
Протича в система на субективно-организирано експлицитно-обусловено
икономическо регулиране* (system of a subjectively-organized explicitlyconditioned economic regulation). Вж. субективно-организирано имплицитнообусловено икономическо регулиране.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО
ЕКСПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (subjectively-organized explicitlyconditioned economic regulation) (ки) – във:
система на субективно-организирано експлицитно-обусловено икономическо регулиране (вж. субективно-организирано експлицитнообусловено икономическо регулиране);
субективно-организирано експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО ОПТИМИЗИРАНЕ* (subjectively-organized economic optimization) – вж. оптимална икономическа система.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО ОПТИМИЗИРАНЕ (subjectively-organized economic optimization) (ки) – във:
система на субективно-организирано динамично икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
система на субективно-организирано икономическо оптимизиране
(вж. оптимална икономическа система);
система на субективно-организирано статично икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
субективно-организирано динамично икономическо оптимизиране
(вж. оптимална икономическа система);
субективно-организирано икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективно-организирано статично икономическо оптимизиране (вж.
оптимална икономическа система).
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(subjectively-organized economic regulation) (*) – регулиране и саморегулиране
в икономическите системи, организирано и извършвано от субективния фактор. Разкриването от икономическата наука и в икономическата практика на
регулиращите функции на системата от икономически закони и закономерности в обществото е от важно значение за извършването на субективноорганизираното икономическо регулиране. Това означава, че субективният
фактор се стреми да приведе своята регулиращо-управленска дейност максимално близо до изискванията на системата от икономически закони и закономерности и до зависимостите между включените в тях икономически категории, да се съобрази с механизмите на тяхното действие и с механизмите на използването им, като създава, прилага и усъвършенствува съответни тях икономически механизми и икономически лостове. Извършва се в система на субективно-организирано икономическо регулиране* (subjectively-organized
economic regulation system), която от своя страна е разновидност на системата
на икономическо регулиране. Разграничават се субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране и субективно-организирано експлицитно-обусловено
икономическо
регулиране.
Вж.
обективноосъществяващо се икономическо регулиране.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(subjectively-organized economic regulation) (ки) – във:
система на субективно-организирано експлицитно-обусловено икономическо регулиране (вж. субективно-организирано експлицитнообусловено икономическо регулиране);
система на субективно-организирано икономическо регулиране (вж.
обективно-организирано се икономическо регулиране);
система на субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране (вж. субективно-организирано имплицитно-обусловено
икономическо регулиране);
субективно-организирано експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
субективно-организирано икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(subjectively-organized economic management) (*) – икономическо управление,
което се осъществява от хората (пряко или посредством създадени и контролирани от тях изкуствени устройства). Разкриването от икономическата наука
и в икономическата практика на управленските функции на системата от икономически закони и закономерности, следователно – и на обективно осъществяващото се икономическо управление, е от важно значение за извършването
на субективно-организираното икономическо управление (на организираното
от субектите управление на икономическите системи). Това означава, че субективният фактор се стреми да приведе своята управленска дейност максимално близо до изискванията на системата от икономически закони и закономерности и до зависимостите между включените в тях икономически категории, да се съобрази с механизмите на тяхното действие и с механизмите на използването им, като създава, прилага и усъвършенствува съответни тях управленски икономически механизми и управленски икономически лостове.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО
ИМПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (subjectively-organized implicitlyconditioned economic regulation) (*) – субективно-организирано икономическо
регулиране, при което желаните параметри на състоянието на дадената икономическа система (по-специално – на системата на икономическото регулиране, т.е. на регулаторната икономическа система), наричани задаващи икономически въздействия (задаващи икономически величини), не са предварително известни, т.е. те не са предварително, преднамерено и целенасочено
формулирани, а са спонтанно-възникващи. Протича в система на субективноорганизирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране* (system
of a subjectively-organized implicitly-conditioned economic regulation). Вж. субективно-организирано експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО
ИМПЛИЦИТНО-ОБУСЛОВЕНО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (subjectively-organized implicitlyconditioned economic regulation) (ки) – във:
система на субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране (вж. субективно-организирано имплицитно-обусловено
икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ОПТИМИЗИРАНЕ* (subjectively-organized static economic optimization) – вж. оптимална икономическа система.
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ОПТИМИЗИРАНЕ (subjectively-organized static economic optimization) (ки) – във:
система на субективно-организирано статично икономическо оптимизиране (вж. оптимална икономическа система);
субективно-организирано статично икономическо оптимизиране (вж.
оптимална икономическа система).
СУБЕКТИВНО-ОРГАНИЗИРАНО ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (subjectively-organized goal planting of the economic
system) (*) – субективно-организиран и субективно-осъществяващ се процес
на конституиране на целта на дадена икономическа система (в частност на кибернетичната икономическата система, респ. на системата на икономическо управление). Вж. целеполагане на икономическата система.
СУБЕКТИВНОСТНА ХУМАНОНОМИКА* (subjectivitical humanonomy) –
вж. хуманономика.
СУБЕКТНОСТ (subjectness) (кд) – във:
възпроизводствена икономическа субектност;
субектност на икономическата система.
СУБЕКТНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (subjectablility of
the economic system), икономическа субектност, (*) – един от изходните
признаци на икономическата система (на системата от икономически отношения в нейната цялост като система на общественото производство). Икономическите отношения са отношения между различните участници във обществения възпроизводствен процес – отделни лица, колективи, фирми, организации, банки, сдружения, териториални общности, държави, региони и т.н. Чрез
тях се персонифицира многообразието във формите на организацията на общественото производство. Посоченото многообразие е голямо и сложно и задача на икономическата теория е не да ги изброи изчерпателно (което нито е
възможно, нито е необходимо), а да ги групира по определени критерии и да
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изследва особеното място, които те заемат във функционирането на многоаспектната система на икономическите отношения. Отношенията на собственост
изпълняват ролята на генетично ядро, тяхното въздействие върху останалите
икономически отношения е структуроопределящо за икономическата система
и те са основният критерий, по който се групират субектите на тези отношения. Според К. Маркс политическата икономия “обхваща съвкупността от тия
отношения на собствеността не в техния юридически израз като волеви отно1
шения, а в тяхната реална форма, т.е. като производствени отношения” .
1

Маркс, К., Енгелс, Фр. Съчинения, т. 16. Издателство на БКП, С., с. 28.

Всяка групировка съдържа определена доза условност и следователно е
само относително пълна. Групировката на субектите на икономическите отношения по критерия “собственост” обективно се извършва по равнища на
множественост на тези субекти, в чийто обхват се осъществяват отношенията
на отчуждаване и присвояване на обектите на собствеността, най-вече – на
средствата за производство, т.е. отношенията на собственост. [Евгени Матеев
пише, че “Икономическата наука довежда анализа на емпирично идентифицирания обект (общественото производство) до такъв етап, на който върху отношенията между отделните производствени процеси се изграждат преки отношения между личности и (или) колективи от личности, и спира своя анализ на
този етап” (Матеев, Е. Структура и управление на икономическата система.
Издателство “Наука и изкуство”, С., 1987, с. 19).] Върху тази основа могат да
се изброят (без да се изчерпват всички възможности) четири равнища, които
изпълняват ролята на собствени значения на субектността на икономическата
система: индивид (individual), група (group), нация (nation) и регион (region). В
съответствие с тези равнища може да се говори за индивидуална (респ. частна)
собственост, групова (респ. кооперативна) собственост, национална (респ.
държавна, в т.ч. публична държавна и частна държавна) собственост и регионална (респ. интеграционна) собственост.
Субектите, вземащи участие във възпроизводството на икономическите
отношения, се групират поне към едно от тези равнища (значения на признака
“субектност”). Съчетаването на посочените равнища с единичното и общото
значение на признака мащабност на икономическата система води до образуването на области от икономически отношения, в които се формират такива
сектори на общественото производство, като индивидуално (респ. частно) стопанство, групово (респ. кооперативно) стопанство, национално (респ. държавно) стопанство, регионално (респ. интеграционно) стопанство, световно сто155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------панство. Колкото повече се преминава към по-високо равнище на субектността на икономическата система, толкова повече общественото производство и
икономическите отношения стават все по-сложни и по-многообразни. Тяхното
управление (в т.ч. регулиране) и ефективно възпроизвеждане в целия им обхват само от един център става невъзможно. Изходът е в йерархизирането на
системата на икономическите отношения на различните й равнища, при което
се предават функции отгоре надолу. Йерархичността е израз на сложността в
структурата на икономическата система. Евгени Матеев пише, че “Управлението на системата на производствените процеси в тяхната сложна обвързаност
на взаимно обуславяне намира израз в характера на собствеността. В този аспект то е изцяло предмет на икономическата наука” (Матеев, Е. Структура и
управление на икономическата система. Издателство “Наука и изкуство”, С.,
1987, с. 23). Обективно възниква необходимостта от установяване и функциониране на една или друга форма на икономическа организация на общественото производство, реализираща се чрез конкретен икономически механизъм, в
т.ч. и чрез икономическия механизъм на пазарното стопанство. Основна за йерархизирането на икономическата система е дълбочинната структура на собствеността, всяко равнище на която се изразява в нейни различни функции –
разпореждане (direction), владение (desmene), ползване (use) и т.н. Равнищата
на субектността се превръщат в равнища на организационната структура на
йерархията на икономическата система. Посочените функции (в различна степен на обхват и пълнота) се разпредметяват от отношението на собственост,
упражнявана от нейния субект на определено равнище, и се опредметяват
(предават) на по-ниските равнища на субектност.
СУБИНБИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subinbitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субинфитензивиране
на икономическия растеж и субинкотензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инбитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато субинбитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинбитензификация на икономическия растеж (спадане на инбитензивността на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инбитензитета
в темпа на растежа), а когато субинбитензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е инбитензификация на икономическия растеж
(покачване на инбитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относителния дял на инбитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
СУБИНБИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subinbitensitial economic growth) – същото като деабитензивностен икономически растеж.
СУБИНБИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinbitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субинфитензификация на икономическия растеж и субинкотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инбитензивността на икономическия растеж, която е
относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж.
Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на инбитензитета на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на инбитензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субинбитензисуфикация на икономическия растеж* (subinbitensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субинбитензидефикация на икономическия растеж*
(subinbitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБИНБИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinbitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субреинтертензивиране на икономическия растеж и субинекстертензивиране на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инбитертензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато субинбитертензивирането става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субинбитертензификация на икономическия растеж (спадане на инбитертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инбитертензитета в темпа на растежа), а когато
субинбитертензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа,
това е инбитертензификация на икономическия растеж (покачване на инбитертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на инбитертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБИНБИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subinbitertensitial economic growth) – същото като деабитертензивностен икономически растеж.
СУБИНБИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinbitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субреинтертензификация на икономическия растеж и субинекстертензификация на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инбитертензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на инбитертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на инбитертензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субинбитертензисуфикация на икономическия растеж* (subinbitertensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субинбитертензидефикация
на икономическия растеж* (subinbitertensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБИНГРЕДИЕНТ (subingredient) (кд) – във:
дерелевантен диалектически икономически субингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантен диалектически икотехномически субингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икономически субингредиент
(вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дерелевантен типичен диалектически икотехномически субингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дерелевантни диалектически икокореномически субингредиенти (вж.
дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
дерелевантни диалектически икореномически субингредиенти (вж.
дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
дерелевантни диалектически икоуниреномически субингредиенти
(вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
дерелевантни типичен диалектически икокореномически субингредиенти (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дерелевантни типичен диалектически икореномически субингредиенти (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
дерелевантни типичен диалектически икоуниреномически субингредиенти (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
диалектически икокореномически субингредиент (вж. диалектически
икокореномически ингредиент);
диалектически икономически субингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
диалектически икореномически субингредиент (вж. диалектически
икореномически ингредиент);
диалектически икотехномически субингредиент (вж. диалектически
икотехномически ингредиент);
диалектически икоуниреномически субингредиент (вж. диалектически
икоуниреномически ингредиент);
релевантен диалектически икономически субингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
релевантен диалектически икотехномически субингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икономически субингредиент (вж.
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икотехномически субингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
релевантни диалектически икокореномически субингредиенти (вж.
релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
релевантни диалектически икореномически субингредиенти (вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент);
релевантни диалектически икоуниреномически субингредиенти (вж.
релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
релевантни типичен диалектически икокореномически субингредиенти (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
релевантни типичен диалектически икоуниреномически субингредиенти (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
релевантни типични диалектически икореномически субингредиенти
(вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен диалектически икокореномически субингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен диалектически икономически субингредиент (вж. типичен
диалектически икономически ингредиент);
типичен диалектически икореномически субингредиент (вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типичен диалектически икотехномически субингредиент (вж. типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типичен диалектически икоуниреномически субингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБИНЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subinextensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инекстензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато субинекстензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинекстензификация на икономическия
растеж (спадане на инекстензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инекстензитета в темпа на растежа), а когато
субинекстензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това
е инекстензификация на икономическия растеж (покачване на инекстензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инекстензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subinextensitial economic growth) – същото като деаекстензивностен икономически
растеж.
СУБИНЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinextensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инекстензивността
на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
инекстензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на инекстензитета в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субинекстензисуфикация на икономическия растеж* (subinextensisufication
of the economic growth), а при случай (б) се извършва субинекстензидефика160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция на икономическия растеж* (subinextensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБИНЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinextertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инекстертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част
от темпа на икономическия растеж. Когато субинекстертензивирането става
по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинекстертензификация
на икономическия растеж (спадане на инекстертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инекстертензитета в
темпа на растежа), а когато субинекстертензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е инекстертензификация на икономическия
растеж (покачване на инекстертензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на инекстертензитета в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
СУБИНЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subinextertensitial economic growth) – същото като деаекстертензивностен икономически растеж.
СУБИНЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinextertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на инекстертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на инекстертензитета на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на
инекстертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субинекстертензисуфикация на икономическия растеж* (subinextertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субинекстертензидефикация на икономическия растеж* (subinextertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБИНЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinextratensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на интензитета на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж (съкратено от инекстратензитета на икономическия
растеж), който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато субинекстратензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинекстратензификация на икономическия
растеж [спадане на интензивността на икономическия растеж (съкратено
от инекстратензивност на икономическия растеж), т.е. намаляване на относителния дял на интензитета в темпа на растежа], а когато субинекстратензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е интензификация на икономическия растеж (съкратено от инекстратензификация на
икономическия растеж) (покачване на интензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на интензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(subinextratensitial economic growth) – същото като деаекстратензивностен
икономически растеж.
СУБИНЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinextratensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на интензивността
на икономическия растеж, (съкратено от инекстратензивност на икономическия растеж), която е относително изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на интензитета на икономическия растеж (съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж) в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б)
от по-бързото намаляване на интензитета в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субинекстратензисуфикация на
икономическия растеж* (subinextratensisufication of the economic growth), а
при случай (б) се извършва субинекстратензидефикация на икономическия
растеж* (subinextratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУБИНКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subincatensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато субинкатензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинкатензификация на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж (спадане на инкатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инкатензитета в темпа на растежа), а когато субинкатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
инкатензификация на икономическия растеж (покачване на инкатензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инкатензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНКАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subincatensitial economic growth) – същото като деакатензивностен икономически растеж.
СУБИНКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subincatensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкатензивността
на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
инкатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на инкатензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субинкатензисуфикация на икономическия растеж* (subincatensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субинкатензидефикация на
икономическия растеж* (subincatensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБИНКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinqualitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инквалитензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от
темпа на икономическия растеж. Когато субинквалитензивирането става побързо от спадането на темпа на растежа, това е субинквалитензификация на
икономическия растеж (спадане на инквалитензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инквалитензитета в темпа на
растежа), а когато субинквалитензивирането става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е инквалитензификация на икономическия растеж (покачване на инквалитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на инквалитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБИНКВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subinqualitensitial economic growth) – същото като деаквалитензивностен икономически растеж.
СУБИНКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinqualitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на инквалитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на инквалитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на инквалитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва субинквалитензисуфикация на икономическия растеж*
(subinqualitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва
субинквалитензидефикация на икономическия растеж* (subinqualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБИНКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinquantitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на инквантитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна
част от темпа на икономическия растеж. Когато субинквантитензивирането
става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинквантитензификация на икономическия растеж (спадане на инквантитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инквантитензитета в темпа на растежа), а когато субинквантитензивирането става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е инквантитензификация на икономическия растеж (покачване на инквантитензивността на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на инквантитензитета в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНКВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(subinquantitensitial economic growth) – същото като деаквантитензивностен
икономически растеж.
СУБИНКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinquantitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на инквантитензив164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на инквантитензитета на икономическия растеж в сравнение с
увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на инквантитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва субинквантитензисуфикация на икономическия растеж*
(subinquantitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва
субинквантитензидефикация на икономическия растеж* (subinquantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБИНКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subincotensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкотензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато субинкотензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинкотензификация на икономическия
растеж (спадане на инкотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инкотензитета в темпа на растежа), а когато субинкотензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
инкотензификация на икономическия растеж (покачване на инкотензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инкотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНКОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subincotensitial economic growth) – същото като деакотензивностен икономически растеж.
СУБИНКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subincotensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкотензивността
на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
инкотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на инкотензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субинкотензисуфикация на икономическия растеж* (subincotensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субинкотензидефикация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (subincotensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБИНКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subincreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субинекстензивиране на икономическия растеж и субинекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на инкреатензитета на икономическия растеж,
който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия
растеж. Когато субинкреатензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинкреатензификация на икономическия растеж (спадане на инкреатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на инкреатензитета в темпа на растежа), а когато субинкреатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е инкреатензификация на икономическия растеж (покачване на инкреатензивността
на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инкреатензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНКРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subincreatensitial economic growth) – същото като деакреатензивностен икономически
растеж.
СУБИНКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subincreatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субинекстензификация на икономическия растеж и субинекстратензификация на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инкреатензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на инкреатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на инкреатензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субинкреатензисуфикация на икономическия растеж* (subincreatensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субинкреатензидефикация на
икономическия растеж* (subincreatensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБИНОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subinoptensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на иноптензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато субиноптензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субиноптензификация на икономическия
растеж (спадане на иноптензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на иноптензитета в темпа на растежа), а когато
субиноптензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
иноптензификация на икономическия растеж (покачване на иноптензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на иноптензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subinoptensitial economic growth) – същото като деаоптензивностен икономически растеж.
СУБИНОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subinoptensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на иноптензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
иноптензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на иноптензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субиноптензисуфикация на икономическия растеж* (subinoptensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва субиноптензидефикация
на икономическия растеж* (subinoptensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБИНРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subinretensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субинкатензивиране
на икономическия растеж и субиноптензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инретензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато субинретензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинретензификация на икономическия растеж (спадане на инретензивността на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инретензитета
в темпа на растежа), а когато субинретензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е инретензификация на икономическия растеж
(покачване на инретензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на инретензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
СУБИНРЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subinretensitial economic growth) – същото като деаретензивностен икономически растеж.
СУБИНРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subinretensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субинкатензификация на икономическия растеж и субиноптензификация на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инретензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж.
Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на инретензитета на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на инретензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субинретензисуфикация на икономическия растеж* (subinretensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субинретензидефикация на икономическия растеж* (subinretensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subintertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на интертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субреинтертензивиране на икономическия растеж (което е спадане на реинтертензитета на икономическия
растеж), или чрез деинтертензивиране на икономическия растеж (което е
покачване на деинтертензитета на икономическия растеж). Когато субинтертензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на интертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
интертензитета в темпа на растежа), а когато субинтертензивирането става по168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бавно от спадането на темпа на растежа, това е интертензификация на икономическия растеж (увеличаване на интертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на интертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subintertensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субинтертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субинтертензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субинтертензивиране на икономическия
растеж;
достатъчно-цялостно субинтертензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субинтертензивиране на икономическия растеж;
налично субинтертензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж;
предимствено субинтертензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж;
субинтертензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субинтертензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субинтертензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субинтертензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субинтертензивиране на икономическия растеж;
цялостно субинтертензивиране на икономическия растеж;
частично субинтертензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж.
СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subintertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на интертензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на интертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на интертензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субинтертен169
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зисуфикация на икономическия растеж* (subintertensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субинтертензидефикация на
икономическия растеж* (subintertensidefication of the economic growth). Субинтертензификацията може да се получи или чрез субреинтертензификация
на икономическия растеж (което е спадане на реинтертензивността на икономическия растеж), или чрез деинтертензификация на икономическия растеж (което е покачване на деинтертензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subintertensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субинтертензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субинтертензификация на икономическия
растеж;
миноритарна субинтертензификация на икономическия растеж;
налична субинтертензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж;
предимствена субинтертензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж;
субинтертензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субинтертензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субинтертензификация на икономическия растеж;
субцялостна субинтертензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субинтертензификация на икономическия растеж;
утвърдена субинтертензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субинтертензификация на икономическия растеж;
цялостна субинтертензификация на икономическия растеж;
частична субинтертензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субинтертензификация на икономическия растеж.
СУБИНФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subinfitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инфитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на
икономическия растеж. Когато субинфитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субинфитензификация на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж (спадане на инфитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инфитензитета в темпа на растежа), а когато
субинфитензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това
е инфитензификация на икономическия растеж (покачване на инфитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на инфитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subinfitensitial economic growth) – същото като деафитензивностен икономически растеж.
СУБИНФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinfitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инфитензивността
на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
инфитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на инфитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субинфитензисуфикация на икономическия растеж* (subinfitensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субинфитензидефикация на
икономическия растеж* (subinfitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБИНХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinhomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субинквантитензивиране на икономическия растеж и субинквалитензивиране на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инхомеотензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Когато субинхомеотензивирането става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субинхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на инхомеотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на инхомеотензитета в темпа на растежа), а когато
субинхомеотензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа,
това е инхомеотензификация на икономическия растеж (покачване на инхомеотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дял на инхомеотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБИНХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subinhomeotensitial economic growth) – същото като деахомеотензивностен икономически растеж.
СУБИНХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subinhomeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субинквантитензификация на икономическия растеж и субинквалитензификация на
икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на инхомеотензивността на икономическия
растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на инхомеотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на инхомеотензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субинхомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subinhomeotensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва субинхомеотензидефикация на икономическия растеж* (subinhomeotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcatensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на катензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинкатензивиране на икономическия
растеж (което е спадане на инкатензитета на икономическия растеж), или
чрез декатензивиране на икономическия растеж (което е покачване на декатензитета на икономическия растеж). Когато субкатензивирането става побързо от спадането на темпа на растежа, това е субкатензификация на икономическия растеж (спадане на катензивността на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на катензитета в темпа на растежа), а когато субкатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е катензификация на икономическия растеж (увеличаване на катензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на катензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subcatensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субкатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субкатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субкатензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субкатензивиране на икономическия растеж;
налично субкатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж;
предимствено субкатензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж;
субкатензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субкатензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субкатензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субкатензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субкатензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субкатензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субкатензивиране на икономическия растеж;
цялостно субкатензивиране на икономическия растеж;
частично субкатензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субкатензивиране на икономическия растеж.
СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcatensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на катензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на катензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б)
от по-бързото намаляване на катензитета в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субкатензисуфикация на икономическия растеж* (subcatensisufication of the economic growth), а при случай (б)
се извършва субкатензидефикация на икономическия растеж* (subcatensidefication of the economic growth). Субкатензификацията може да се получи
или чрез субинкатензификация на икономическия растеж (което е спадане на
инкатензивността на икономическия растеж), или чрез декатензификация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж (което е покачване на декатензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subcatensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субкатензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субкатензификация на икономическия растеж;
миноритарна субкатензификация на икономическия растеж;
налична субкатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субкатензификация на икономическия растеж;
предимствена субкатензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субкатензификация на икономическия растеж;
субкатензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субкатензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субкатензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субкатензификация на икономическия растеж;
субцялостна субкатензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субкатензификация на икономическия растеж;
утвърдена субкатензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субкатензификация на икономическия растеж;
цялостна субкатензификация на икономическия растеж;
частична субкатензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субкатензификация на икономическия растеж.
СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subqualitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на квалитензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинквалитензивиране на
икономическия растеж (което е спадане на инквалитензитета на икономическия растеж), или чрез деквалитензивиране на икономическия растеж (което е покачване на деквалитензитета на икономическия растеж). Когато
субквалитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това
е субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на квалитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
квалитензитета в темпа на растежа), а когато субквалитензивирането става по174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бавно от спадането на темпа на растежа, това е квалитензификация на икономическия растеж (увеличаване на квалитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на квалитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subqualitensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субквалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субквалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субквалитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субквалитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субквалитензивиране на икономическия растеж;
налично субквалитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субквалитензивиране на икономическия растеж;
предимствено субквалитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субквалитензивиране на икономическия растеж;
субквалитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субквалитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субквалитензивиране на икономическия растеж
субцялостно субквалитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субквалитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субквалитензивиране на икономическия растеж;
цялостно субквалитензивиране на икономическия растеж;
частично субкоитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж.
СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subqualitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на квалитензивността
на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на
икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на квалитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. от (б) по-бързото намаляване на квалитензитета в сравнение
с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субквалитен175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зисуфикация на икономическия растеж* (subqualitensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субквалитензидефикация на
икономическия растеж* (subqualitensidefication of the economic growth). Субквалитензификацията воже да се получи или чрез субинквалитензификация на
икономическия растеж (което е спадане на инквалитензивността на икономическия растеж), или чрез деквалитензификация на икономическия растеж
(което е покачване на деквалитензивността на икономическия растеж). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subqualitensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субквалитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субквалитензификация на икономическия
растеж;
миноритарна субквалитензификация на икономическия растеж;
налична субквалитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субквалитензификация на икономическия растеж;
предимствена субквалитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субквалитензификация на икономическия растеж;
субквалитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субквалитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субквалитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субквалитензификация на икономическия растеж;
субцялостна субквалитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субквалитензификация на икономическия растеж;
утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субквалитензификация на икономическия растеж;
цялостна субквалитензификация на икономическия растеж;
частична субкоитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субквалитензификация на икономическия растеж.
СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subquantitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на квантитензитета на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинквантитензивиране на
икономическия растеж (което е спадане на инквантитензитета на икономи176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж), или чрез деквантитензивиране на икономическия растеж
(което е покачване на деквантитензитета на икономическия растеж). Когато
субквантитензивирането става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на квантитензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на квантитензитета в темпа на растежа), а когато субквантитензивирането
става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е квантитензификация
на икономическия растеж (увеличаване на квантитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на квантитензитета в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subquantitensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субквантитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субквантитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субквантитензивиране на икономическия
растеж;
достатъчно-цялостно субквантитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субквантитензивиране на икономическия растеж;
налично субквантитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субквантитензивиране на икономическия растеж;
предимствено субквантитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субквантитензивиране на икономическия растеж;
субквантитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субквантитензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субквантитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субквантитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субквантитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субквантитензивиране на икономическия растеж;
цялостно субквантитензивиране на икономическия растеж;
частично субквантитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж.
СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subquantitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------някаква независима променлива (обикновено на времето) на квантитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на
квантитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на квантитензитета в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субквантитензисуфикация на икономическия растеж* (subquantitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субквантитензидефикация на икономическия растеж* (subquantitensidefication of the
economic growth). Субквантитензификацията може да се получи или чрез субинквантитензификация на икономическия растеж (което е спадане на инквантитензивността на икономическия растеж), или чрез деквантитензификация на икономическия растеж (което е покачване на деквантитензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(subquantitensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субквантитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субквантитензификация на икономическия
растеж;
миноритарна субквантитензификация на икономическия растеж;
налична субквантитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж;
предимствена субквантитензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж;
субквантитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субквантитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субквантитензификация на икономическия растеж;
субцялостна субквантитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субквантитензификация на икономическия растеж;
утвърдена субквантитензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субквантитензификация на икономическия растеж;
цялостна субквантитензификация на икономическия растеж;
частична субквантитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субквантитензификация на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcotensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на котензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинкотензивиране на икономическия
растеж (което е спадане на инкотензитета на икономическия растеж), или
чрез декотензивиране на икономическия растеж (което е покачване на декотензитета на икономическия растеж). Когато субкотензивирането става побързо от спадането на темпа на растежа, това е субкотензификация на икономическия растеж (спадане на котензивността на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на котензитета в темпа на растежа), а когато субкотензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е котензификация на икономическия растеж (увеличаване на котензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на котензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subcotensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субкотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субкотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субкотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субкотензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субкотензивиране на икономическия растеж;
налично субкотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субкотензивиране на икономическия растеж;
предимствено субкотензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субкотензивиране на икономическия растеж;
субкотензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субкотензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субкотензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субкотензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субкотензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субкотензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субкотензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субкотензивиране на икономическия растеж;
цялостно субкотензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично субкоитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субкотензивиране на икономическия растеж.
СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcotensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на котензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на котензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. от
(б) по-бързото намаляване на котензитета в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субкотензисуфикация на икономическия растеж* (subcotensisufication of the economic growth), а при случай (б)
се извършва субкотензидефикация на икономическия растеж* (subcotensidefication of the economic growth). Субкотензификацията може да се получи
или чрез субинкотензификация на икономическия растеж (което е спадане на
инкотензивността на икономическия растеж), или чрез декотензификация
на икономическия растеж (което е покачване на декотензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subcotensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субкотензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субкотензификация на икономическия растеж;
миноритарна субкотензификация на икономическия растеж;
налична субкотензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субкотензификация на икономическия растеж;
предимствена субкотензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субкотензификация на икономическия растеж;
субкотензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субкотензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субкотензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субкотензификация на икономическия растеж;
субцялостна субкотензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субкотензификация на икономическия растеж;
утвърдена субкотензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субкотензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостна субкотензификация на икономическия растеж;
частична субкоитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субкотензификация на икономическия растеж.
СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcreatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субекстензивиране на
икономическия растеж и субекстратензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на креатензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез
субинкреатензивиране на икономическия растеж (което е спадане на инкреатензитета на икономическия растеж), или чрез декреатензивиране на икономическия растеж (което е покачване на декреатензитета на икономическия растеж). Когато субкреатензивирането става по-бързо от спадането на
темпа на растежа, това е субкреатензификация на икономическия растеж
(спадане на креатензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на креатензитета в темпа на растежа), а когато субкреатензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е креатензификация на икономическия растеж (увеличаване на креатензивността на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на креатензитета в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subcreatensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субкреатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субкреатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субкреатензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субкреатензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субкреатензивиране на икономическия растеж;
налично субкреатензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субкреатензивиране на икономическия растеж;
предимствено субкреатензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субкреатензивиране на икономическия растеж;
субкреатензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субкреатензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субкреатензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенно субкреатензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субкреатензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субкреатензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субкреатензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субкреатензивиране на икономическия растеж;
цялостно субкреатензивиране на икономическия растеж;
частично субкреатензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субкреатензивиране на икономическия растеж.
СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcreatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субекстензификация на икономическия растеж и субекстратензификация на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на креатензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бавното увеличаване на креатензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване
на креатензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва субкреатензисуфикация на икономическия растеж* (subcreatensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субкреатензидефикация на икономическия растеж* (subcreatensidefication of the
economic growth). Сукреатензификацията може да се получи или чрез субинкреатензификация на икономическия растеж (което е спадане на инкреатензивността на икономическия растеж), или чрез декреатензификация на икономическия растеж (което е покачване на декреатензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subcreatensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субкреатензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субкреатензификация на икономическия
растеж;
миноритарна субкреатензификация на икономическия растеж;
налична субкреатензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субкреатензификация на икономическия растеж;
предимствена субкреатензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субкреатензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субкреатензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субкреатензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субкреатензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субкреатензификация на икономическия растеж;
субцялостна субкреатензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субкреатензификация на икономическия растеж;
утвърдена субкреатензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субкреатензификация на икономическия растеж;
цялостна субкреатензификация на икономическия растеж;
частична субкреатензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субкреатензификация на икономическия растеж.
СУБЕКТНОСТ (subjectness) (кд) – във:
възпроизводствена икономическа субектност.
СУБМАРКОВСКА ПРЕХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (submarkovian transitional economic fuction) – вж. преходна икономическа функция.
СУБНОМИКА* (subnomy) (*) (същото като субструктура или база), поддържане,– стилизиран израз на понятието за поддържане; същото като социоподдържане, поддържаща сфера, базова сфера, социо-база (по К. Маркс); определяща подсистема (вж. определяща икономическа система) и една от
съставните части (подсистеми) на форномиката. Според възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни форми на субномиката (на поддържащата сфера): (1) консуномика (същото като консуматорство и като консуномическа субномика), (2) прономика (същото като стопанство, като протоикономика и като прономическа субномика), (3) икономика (същото като икономическа субномика), (4) ексномика (същото като пазарна
икономика и като ексномическа субномика), (5) финомика (същото като финансова пазарна икономика, като развита пазарна икономика и като финомическа субномика). Всяка от тези основни форми (степени на обхват) е част от
предходната форма (на предходната степен на обхват). Това е причината всяка
основна форма според възпроизводствения обхват на поддържането от своя
страна да съдържа различни аналогични форми на поддържащата сфера също
според възпроизводствения обхват. Затова множеството от разновидности
(частни случаи), които принадлежат на дадена основна форма (обхват) на поддържащата сфера на социума, са подмножество на множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на предходната основна форма
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(обхват) при посочената поредност (фиг. 1 и фиг. 2). Върху тази основа исторически етапи на развитието на субномиката са (1) непрономическата консуномика (вж. допълващи форми на субномиката), (2) неикономическата
прономика (също), (3) неексномическата икономика (също), (4) нефиномическата ексномика (също) и (5) финомическата ексномика (също).
1

(1) Консуномика

2

(2) Прономика
(прономическа
консуномика)

3

(3) Икономика
(икономическа
прономика

4
5

(4) Ексномика
(ексномическа
икономика)
(5) Финомика
(финомическа ексномика

Фиг. 1. Субномика (поддържаща сфера) и нейните основни форми
по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи се сегменти
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Ексномическо
разпределение

Финомическо разпределение

Прономическо
производство

Икономическо
производство

Ексномическо
производство

Финомическо производство

Прономическо
потребление

Икономическо
потребление

Ексномическо
потребление

Финомическо потребление

5. Финомика

ІV. Пазарно-икономическо-ограничено поддържане

Икономическо
разпределение

ІІ. Стопанско-ограничено поддържане

Финомическа
размяна

ІІІ. Икономическо-ограничено поддържане

Консуномическо
потребление

Ексномическа
размяна

І. Консуматорско-ограничено поддържане

Финансова
размяна

V. Финансово-пазарно-икономическо-ограничено поддържане

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

Паричните агрегати като стока

Обществено разделение на труда

4. Ексномика

Разпределение според собствеността

3. Икономика

Ограниченост на
възпроизв. ресурси

2. Прономика

Наличие на потребности

1. Консуномика

Фиг. 2. Субномика (поддържаща сфера) и нейните основни форми по възпроизводствен обхват
и по равнище на ограниченост, представени чрез стъпаловидни сегменти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Останалите съставни части (подсистеми) на форномиката, както и
форномиката като цяло се намират под определящото въздействие на субномиката. Тези части се означават като: (1) суперномика (същото като надстройка
и като супериална сфера) (тя е субномичностна суперномика, което е субномическо-обусловена суперномика или още субномическо-обусловена супериална
сфера) (суперномиката се надгражда над субномиката); (2) техномика (същото като сфера на производителните сили и като технологическа сфера или още
като силова сфера) (тя е субномичностна техномика, което е субномическообусловена техномика или още субномическо-обусловена технологическа
сфера) (субномиката се надгражда над техномиката); (3) реномика (същото
като начин на производство и като възпроизводствена сфера) (тя е субномичностна реномика, което е субномическо-обусловена реномика или още субномическо-обусловена възпроизводствена сфера) (реномиката е обединение на
технологическата сфера и поддържащата сфера, т.е. на техномиката и субномиката); (4) социономика (същото като социална сфера) (тя е субномичностна социономика, което е субномическо-обусловена социономика или още
субномическо-обусловена социална сфера) (социономиката е обединение на
поддържащата сфера и супериалната сфера, т.е. на субномиката и суперномиката). От своя страна форномиката като цяло е същото като общественоикономическа формация и като формационна сфера (тя е субномичностна
форномика, което е субномическо-обусловена форномика или още субномическо-обусловена формационна сфера) (форномиката е обединение на факторната сфера, поддържащата сфера и супериалната сфера, т.е. на фономиката, субномиката и суперномиката). Съставът на форномиката, в която
субномиката има определящо място, е показан във фиг. 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Суперномика
(супериална сфера;
надстройка)
Социономика
(социална
сфера)
Субномика
(поддържаща сфера; социо-база)

Форномика
(формационна
сфера)
Реномика
(възпроизводствена сфера)

Техномика
(технологическа
сфера)
Фиг. 3. Състав на форномиката (на формационната сфера) и мястото на субномиката в нея

Според ингредиентната равнищност (вж. ингредиентна икономическа
равнищност) се разграничават микросубномика* (microsubnomy), мезосубномика* (mesosubnomy), макросубномика* (macrosubnomy) и мегасубномика*
(mеgasubnomy). Когато под субномика се подразбира науката за поддържащата сфера (науката за социо-базата) тя е е субномикс* (subnomics) (т.е. е
същото като политическа икономия) [в т.ч. микросубномикс* (microsubnomics), мезосубномикс* (mesosubnomics), макросубномикс* (macrosubnomics) и
мегасубномикс* (mеgasubnomics)] и е същото като политическа икономия.
Субномикс е съставна част от форномикс* (fornomics) (която от своя страна е
науката за форномиката, т.е. за формационната сфера). Вж. форномика и допълващи форми на субномиката.
Субномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната
(неразвитата) част от субномиката се определя като субприномика* (subprinomy) (първична субномика, тъй като над нея няма надградени следващи
исторически форми), а развитата част от субномиката се определя като субдевеномика* (subdevenomy) (развита субномика, тъй като над нея има надградени следващи исторически форми). Науката за субприномиката е субприномикс* (subprinomics), а науката за субдевеномиката е субдевеномикс*
(subdevenomics).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В качеството си на субномическа система субномиката притежава (1)
вътрешна структура на субномическата система, която е качествено определеният и относително устойчив ред от нейните вътрешни връзки (от
нейните вътрешни субномически въздействия) и (2) външна структура на
субномическата система, която е качествено определеният и относително
устойчив ред от нейните външни връзки (от нейните външни субномически
въздействия). Подсистемата (вж. икономическа подсистема) на субномиката,
която е изградена от субномическите компоненти (субномически елементи
и субномически връзки), включващи нейните вътрешни връзки (включваща
нейната вътрешна структура), както и прилежащите им вътрешни елементи, се
определя като ядро на субномиката или още като нуклеарна субномика*
(nuclear subnomy). Основните форми на нуклеарната субномика по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост са показани във фиг. 4. Науката
за нуклеарната субномика е субномикс* (subnomics).
1

(1) Нуклеарна
консуномика

2
(2) Нуклеарна
прономика

3
4

(3) Нуклеарна
икономика

5
(4) Нуклеарна
ексномика
(5) Нуклеарна финомика

Фиг. 4. Нуклеарна субномика (нуклеарна поддържаща сфера) и нейните основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи се сегменти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Подсистемата на субномиката, която е изградена от субномическите компоненти (субномически елементи и субномически връзки), включващи нейните външни връзки (включваща нейната външна структура) със заобикалащата я
външна среда, както и прилежащите им вътрешни и външни елементи, се определя като гранична субномика* (boundary subnomy). Основните форми на
граничната субномика по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост са показани във фиг. 5.
1

(1) Гранична
консуномика

2
(2) Граничан
прономика

3
4

(3) Гранична
икономика

5
(4) Гранична
ексномика
(5) Гранична
финомика

Фиг. 5. Гранична субномика (гранична поддържаща сфера) и нейните
основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи се сегменти

Когато заобикалящата субномиката външна среда се разглежда само в
рамките на форномиката, тогава тази външна среда е екзосубномиката, която от своя страна включва фономиката и суперномиката. В своята общност
субномиката и екзосубномиката образуват форномиката. Тогава в рамките на
форномиката субномиката се разделя на екзосубномичностна нуклеарна
субномика* (exosubnomicalitic nuclear subnomy) (която е частен случай на
нуклеарната субномика) и екзономическа гранична субномика* (exosubnomic nuclear subnomy) (която е частен случай на граничната субномика), а
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------екзономиката – на субномичностна нуклеарна екзосубномика*
(subnomicalitic nuclear exosubnomy) и субномическа гранична екзосубномика* (subnomic nuclear exosubnomy). Тук екзосубномичностната гранична
субномика и субномическата гранична екзосубномика са идентични (покриващи се) подсистеми и затова са субекзосубномика* (subexosubfonomy). Форномиката е обединение на субномиката и екзосубномиката, а субекзосубномиката е тяхно сечение. Затова форномиката е съставена от екзосубномичностната нуклеарна субномика, субекзосубномиката и субномичностната нуклеарна
екзосубномика, които са нейни области.
Тъй като екзосубномиката е съставена от фономиката и суперномиката,
субномиката граничи с тях. Първо, в своята общност субномиката и техномиката образуват реномиката. В рамките на реномиката субномиката се разделя на техномичностна нуклеарна субномика* (technomicalitic nuclear
subnomy) и техномическа гранична субномика* (technomic nuclear subnomy),
а техномиката – на субномичностна нуклеарна техномика* (subnomicalitic
nuclear technomy) и субномическа гранична техномика* (subnomic nuclear
technomy). Тук техномическата гранична субномика и субномическата
гранична техномика са идентични (покриващи се) подсистеми и затова са
субфономика* (subfonomy). Реномиката е обединение на субномиката и техномиката, а субфономиката е тяхно сечение. Затова реномиката е съставена от
техномичностната нуклеарна субномика, субтехномиката и субномичностната
нуклеарна техномика, които са нейни области.
Второ, в своята общност субномиката и суперномиката образуват социономиката. В рамките на социономиката субномиката се разделя на суперномичностна нуклеарна субномика* (supernomicalitic nuclear subnomy) и суперномическа гранична субномика* (supernomic nuclear subnomy), а суперномиката – на субномичностна нуклеарна суперномика* (subnomicalitic
nuclear supernomy) и субномическа гранична суперномика* (subnomic
nuclear supernomy). Тук суперномическата гранична субномика и субномическата гранична суперномика са идентични (покриващи се) подсистеми и
затова са субсуперномика* (subsupernomy). Социомиката е обединение на
субномиката и суперномиката, а субсуперномиката е тяхно сечение. Затова
социономиката е съставена от суперномичностната нуклеарна субномика, субсуперномиката и субномичностната нуклеарна суперномика, които са нейни
области.
Фономичностната нуклеарна субномика и суперномичностната нуклеарна субномика са подсистеми на екзосубномичностната нуклеарна суб190
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номика, фономическата гранична субномика и суперномическата гранична
субномика са подсистеми на екзосубномическата гранична субномика. От
своя страна, субномичностната нуклеарна техномика и субномичностната нуклеарна суперномика са подсистеми на субномичностната нуклеарна
екзосубномика, а субномическата гранична техномика и субномическата
гранична суперномика са подсистеми на субномическата гранична екзосубномика. Затова субтехномиката и субсуперномиката са подсистеми на субекзосубномиката.
Едни от основните форми (по възпроизводствен обхват) на субномиката е
икономиката. Затова в икономиката (вж.) се конституират аналогични основни форми на посочените по-горе разновидности на нуклеарната и граничната
субномика.
Съотношенията и понятията, които се формират при едновременното деление на субномиката на (1) субприномика и субдевеномика и (2) нуклеарна
субномика и гранична субномика, са показани във фиг. 6.

Субприномика

Субдевеномика

Субномика

Нуклеарна субприномика

Нуклеарна субдевеномика

Нуклеарна субномика

Гранична
субприномика

Гранична
субдевеномика

Гранична субномика

Фиг. 6. Съотношения и понятия при едновременното деление на субномиката на
(1) субприномика и субдевеномика и (2) нуклеарна субномика и гранична
субномика

Друго важно деление на субномиката е на типосубномика и косубномика.
Типосубномиката е такава страна (аспект) от субномиката, която е изградена
от (и интерпретирана с помощта на) типичните диалектически субномически ингредиенти (последните са най-характерните диалектически субноми191
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиенти, т.е. такива, които са типични за субномиката). Към тях се
числят (1) субномическата ценност (тя е частен случай на субномическата
същност), (2) субномическата феност (тя е частен случай на субномическото явление), (3) субномическият контив (той е частен случай на субномическото съдържание), (4) субномическият актив (той е частен случай на
субномическата форма) (в т.ч. субномическата полезност и субномическата стойност), (5) субномическият субстат (той е частен случай на субномическата субстанция), (6) субномическият запас (той е частен случай
на субномическата суперстанта) и т.н. От своя страна косубномиката такава страна (аспект) от субномиката, която е изградена от (и интерпретирана с
помощта на) допълващи (комплементарни) диалектически субномически ингредиенти (допълващи към типичните диалектически субномически ингредиенти), т.е. от такива, които не са характерни само за субномиката, но доразвиват различни страни на типичните субномически ингредиенти. Към тях
се числят субномически ингредиенти, отнасящи се до (или свързани с) обективното и субективното в субномиката, обективностното и субективностното в
субномиката, субномическото количество и субномическото качество,
частта и цялото в субномиката, субномическата статика и субномическата
динамика, абсолютното и относителното в субномиката, абстрактно в субномиката и конкретно в субномиката и т.н. В своята общност типосубномиката и косубномиката образуват субномиката в нейната цялост.
Съотношенията и понятията, които се формират при едновременното деление на субномиката на (1) субприномика и субдевеномика и (2) типосубномика и косубномика, са показани във фиг. 7.
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Субдевеномика

Субномика

Типосубприномика

Типосубдевеномика

Типосубномика

Косубприномика

Коисубдевеномика

Косубномика

Фиг. 7. Съотношения и понятия при едновременното деление на субномиката
на (1) субприномика и субдевеномика и (2) типосубномика и косубномика

Съотношенията и понятията, които се формират при едновременното деление на субномиката на (1) субприномика и субдевеномика и (2) типосубномика и косубномика, са показани във фиг. 8.

Нуклеарна субномика

Гранична субномика

Субномика

Нуклеарна типосубномика

Гранична типосубномика

Типосубномика

Нуклеарна косубномика

Граничва косубномика

Косубномика

Фиг. 8. Съотношения и понятия при едновременното деление на субномиката на
(1) нуклеарна субномика и гранична субномика и (2) типосубномика и косубномика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИКА (subnomy) (кд) – във:
гранична субномика (вж. субномика);
допълващи форми на субномиката;
екзосубномическа гранична субномика (вж. субномика);
екзосубномичностна ядрена субномика (вж. субномика);
ексномическа субномика (същото като ексномика);
икономическа субномика (същото като икономика);
консуномическа субномика (същото като консуномика);
необходима субномика;
необходимо-конституирана субномика (същото като необходима субномика);
нуклеарна субномика (вж. субномика);
общественонеобходима субномика;
общественонеобходимо-конституирана субномика (същото като общественонеобходима субномика);
периоди и етапи на субномиката;
прономическа субномика (същото като прономика);
субномика;
суперномическа гранична субномика (вж. субномика);
суперномичностна ядрена субномика (вж. субномика);
техномическа гранична субномика (вж. субномика);
техномичностна ядрена субномика (вж. субномика);
финомическа субномика (същото като финомика).
СУБНОМИКС* (subnomics) – вж. субномика.
СУБНОМИКС (subnomics) (кд) – във:
допълващи форми на субномикс (вж. допълващи форми на субномиката);
субномикс (вж. субномика).
СУБНОМИЧЕСКА ГЕНЕРАТИВНОСТ (subnomic generativity) (ки) – във:
ингредиентна субномическа генеративност.
СУБНОМИЧЕСКА ГЕНЕРДИЗЮНКТИВНОСТ (subnomic generdisjunctivity) (ки) – във:
ингредиентна субномическа генердизюнктивност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКА ГРАНИЧНА ЕКЗОСУБНОМИКА* (subnomic boundary
exosubnomy) – вж. субномика.
СУБНОМИЧЕСКА ГРАНИЧНА СУПЕРНОМИКА* (subnomic boundary
supernomy) – вж. субномика.
СУБНОМИЧЕСКА ГРАНИЧНА ТЕХНОМИКА* (subnomic boundary technomy) – вж. субномика.
СУБНОМИЧЕСКА ДИЗЮНКТИВНОСТ (subnomic disjunctivity) (ки) – във:
ингредиентна субномическа дизюнктивност.
СУБНОМИЧЕСКА
ДИПИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(subnomic
deepingredientality) (същото като субномическа дълбочинна ингредиентност
и съкратено от ингредиентна субномическа дълбочина и субномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е
логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
субномическа дълбочина и субномическа ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната страна на субикономиката и на нейните разновидности (което е разположение в дълбочина) и
(2) съставните части на субномическия компонент. Частен случай на субномическата дипингредиентност е икономическата дипингредиентност.
Първичното прилагане на субномическата дипингредиентност към понятието за субномически дипингпредмет* (subnomic deepingthing) (съкратено
от дълбочинен ингредиентен субномически предмет – deepness ingrediental
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната субномическа дипингредиентност* (primary
subnomic deepingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа дълбочина* (primary ingrediental subnomic deepness) и първичната субномическа ингредиентност* (primary subnomic ingredientality)].
От своя страна органическото прилагане на субномическата дипингредиентност към понятието за дипингсубномика* (deepingsubnomy) (съкратено от
дълбочинна ингредиентна субномика – deepness ingrediental subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според
органическата субномическа дипингредиентност* (organic subnomic
deepingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна суб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа дълбочина* (organic ingrediental subnomic deepness) и органическата субномическа ингредиентност* (organic subnomic ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия дипингпредмет според първичната
субномическа дипингредиентност

Първична субномическа ингредиентност

Първична
субномическа
дипингредиентност
(субномически
дипингпредмет)

Първична ингредиентна субномическа
дълбочина
Субномически
диппредмет

Субномически
инспредмет

Субномически
специпредмет

Субномически
аутспредмет

Субномически
компонент

Субномически
дипкомпонент

Субномически
инскомпонент

Субномически
специкомпонент

Субномически
аутскомпонент

Субномически
ингредиент

Субномически
дипингредиент

Субномически
инсингредиент

Субномически
специингредиент

Субномически
аутсингредиент

Субномически
вход

Субномически
дипвход

Субномически
инсвход

Субномически
специвход

Субномически
аутсвход

Субномически
изход

Субномически
дипизход

Субномически
инсизход

Субномически
специизход

Субномически
аутсизход

Субномически
оператор

Субномически
дипоператор

Субномически
инсоператор

Субномически
специоператор

Субномически
аутсоператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на дипингсубномиката според органическата субномическа
дипингредиентност

Органическа субномическа ингредиентност

Органическа
субномическа
дипингредиентност
(дипингсубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
дълбочина
Дипсубномика

Инссубномика

Специсубномика

Аутссубномика

Компонентна
субномика

Компонентна
дипсубномика
(дипкомпосубномика)

Компонентна
инссубномика
(инскомпосубномика)

Компонентна
специсубномика
(специкомпосубномика)

Компонентна
аутссубномика
(аутскомпосубномика)

Ингредиентна
субномика

Ингредиентна
дипсубномика
(дипингсубномика)

Ингредиентна
инссубномика
(инсингсубномика)

Ингредиентна
специсубномика
(специингсубномика)

Ингредиентна
аутссубномика
(аутсингсубномика)

Входна
субномика

Входна
дипсубномика
(дипинпутсубномика)

Входна
инссубномика
(инсинпутсубномика)

Входна
специсубномика
(специинпутсубномика)

Входна
аутссубномика
(аутсинпутсубномика)

Изходна
субномика

Изходна
дипсубномика
(дипоутпутсубномика)

Изходна
инссубномика
(инсоутпутсубномика)

Изходна
специсубномика
(специоутпутсубномика)

Изходна
аутссубномика
(аутсоутпутсубномика)
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Операторна
субномика

Операторна
дипсубномика
(диптранссубномика)

Операторна
инссубномика
(инстранссубномика)

Операторна
специсубномика
(специтранссубномика)

Операторна
аутссубномика
(аутстранссубномика)

СУБНОМИЧЕСКА ДИППРИОРИТЕТНОСТ (subnomic deeppriority) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа дипприоритетност.
СУБНОМИЧЕСКА ДИПРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (subnomic deepresolventness)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа дипразрешителност.
СУБНОМИЧЕСКА ДИПЧУВСТВИТЕЛНОСТ (subnomic deepsensitivity)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа дипчувствителност.
СУБНОМИЧЕСКА ДЪЛБОЧИНА (subnomic deepness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа дълбочина.
СУБНОМИЧЕСКА ЕКЗОСУБНОМИКА (subnomic exosubnomy) (ки) – във:
субномическа гранична екзосубномика (вж. субномика).
СУБНОМИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ (subnomic ripeness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа зрялост.
СУБНОМИЧЕСКА ИНГРЕДИЕНТНОСТ* (subnomic ingredientality) (на
субномическия предмет) (*) – първичен ингредиентен субномически критерий,
който изразява свойството (респ. способността) на субномическия предмет (в
т.ч. и субномическия обект, субномическата система и субномическия ингредиент) да притежава съвместно вход (входен субномически ингредиент) и
изход (изходен субномически ингредиент), в т.ч. и в обобщения им вид като
входен и изходен субномически предмет* (subnomic thing) (вж. икономически
предмет), и да ги преобразува един в друг [да трансформира помежду им субномическите ингредиенти* (subnomic ingredients) (вж. икономически ингредиенти) от двата типа – входния и изходния] с помощта на субномически оператор* (subnomic operator) [на субномически ингредиентор* (subnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredientor)] (вж. икономически оператор и икономически ингредиентор); същото като ингредиентност на субномическия предмет* (ingredientality of the
subnomic thing). Негов частен случай е критерият на икономическата ингредиентност (на икономическия предмет).
Първичното прилагане на субномическата ингредиентност към понятието за субномически компонент поражда следните негови разновидности
[т.е. разновидности според първичната субномическа ингредиентност*
(primary subnomic ingredientality)]:
(1) субномически компонент* (subnomic component) [същото като предметен субномически компонент* (thing subnomic component) и като компонент на субномическия предмет* (component of the subnomic thing)] (вж.
компонент на икономическата система) – общо понятие за разновидностите
на субномическия компонент от гледна точка на субномическата ингредиентност; първична градивна съставка на субномическия предмет [негов частен
случай е системният субномически компонент* (system subnomic
component), което е същото като компонент на субномическата система*
(component of the subnomic system)]; според органическото прилагане [т.е.
според органическата субномическа ингредиентност* (organic subnomic
ingredientality)] на него отговаря понятието за компонентна субномика*
(component subnomy); ако не е посочено друго, под субномически компонент
обикновено се подразбира компонентът на субномическата система;
(2) субномически ингредиент* (subnomic ingredient) [същото като предметен субномически ингредиент* (thing subnomic ingredient) и като ингредиент на субномическия предмет* (ingredient of the subnomic thing)] (вж. ингредиент на икономическата система) – общо понятие за (а) субномически
вход* (subnomic input) и (б) субномически изход* (subnomic output) [негов частен случай е системният субномически ингредиент* (system subnomic
ingredient), което е същото като ингредиент на субномическата система*
(ingredient of the subnomic system)]; според органическото прилагане на него
отговаря понятието за ингредиентна субномика* (ingredient subnomy); ако не
е посочено друго, под субномически ингредиент обикновено се подразбира
ингредиентът на субномическата система;
(3) субномически вход* (subnomic input) [същото като предметен субномически вход* (thing subnomic input) и като вход на субномическия предмет*
(input of the subnomic thing)] (вж. вход на икономическата система) – субномическо въздействие, което субномическият предмет получава от околната
среда [негов частен случай е системният субномически вход* (system
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subnomic input), което е същото като вход на субномическата система* (input
of the subnomic system)]; според органическото прилагане на него отговаря
понятието за входна субномика* (input subnomy); ако не е посочено друго, под
субномически вход обикновено се подразбира входът на субномическата система;
(4) субномически изход* (subnomic output) [същото като предметен субномически изход* (thing subnomic output) и като изход на субномическия
предмет* (output of the subnomic thing)] (вж. изход на икономическата система) – субномическо въздействие* (subnomic impact) (вж. икономическо въздействие), което субномическият предмет оказва върху околната среда [негов частен случай е системният субномически изход* (system subnomic
output), което е същото като изход на субномическата система* (output of the
subnomic system)]; според органическото прилагане на него отговаря понятието за изходна субномика* (output subnomy); ако не е посочено друго, под субномически изход обикновено се подразбира изходът на субномическата система;
(5) субномически оператор* (subnomic operator) [същото като предметен
субномически оператор* (thing subnomic operator) и като оператор на субномическия предмет* (operator of the subnomic thing)] (вж. оператор на икономическата система) – правило, по силата на което входът на субномическия
предмет се преобразува (транссубмира) в изход на субномическия предмет
[негов частен случай е системният субномически оператор* (system
subnomic operator), което е същото като оператор на субномическата система* (operator of the subnomic system)]; според органическото прилагане на
него отговаря понятието за операторна субномика* (operator subnomy); ако не
е посочено друго, под субномически оператор обикновено се подразбира операторът на субномическата система.
Субномическият оператор може да бъде субномически ингредиент на
друг субномически предмет (в т.ч. и на друга субномическа система), когато
другият предмет (в т.ч. и другата система) е от по-висок ранг от този на дадения предмет (в т.ч. и на дадената система) (вж. ранжиране на ингредиентните
икономически системи). Само в този смисъл субномическата ингредиентност
поражда всички субномически компоненти, в т.ч. и субномическия оператор.
СУБНОМИЧЕСКА ИСТОРИЧНОСТ (subnomic historicity) (ки) – във:
ингредиентна субномическа историчност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКА
ЛОКАИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(subnomic
locaingredientality) (същото като субномическа локалностна ингредиентност
и съкратено от ингредиентно субномическо разположение и субномическа
ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който
е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентно
субномическо разположение и субномическа ингредиентност и по този начин
разграничава съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което
заемат във взаимоотношението между вътрешното и външното пространство
на субномиката и на нейните разновидности и (2) съставните части на субномическия компонент. Затова едни от нейните разновидности са субномическата позиингредиентност и субномическата дипингредиентност. Частен случай на субномическата локаингредиентност е икономическата локаингредиентност.
Първичното прилагане на субномическата локаингредиентност към
понятието за субномически локаингпредмет* (subnomic locaingthing) (съкратено от локален ингредиентен субномически предмет – local ingrediental
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната субномическа локаингредиентност* (primary subnomic locaingredientality), която е комбинация от първичното ингредиентно субномическо разположение* (primary ingrediental subnomic
location) и първичната субномическа ингредиентност* (primary subnomic
ingredientality)]. От своя страна органическото прилагане на субномическата
локаингредиентност към понятието за локаингсубномика* (locaingsubnomy)
(съкратено от локална ингредиентна субномика – local ingrediental subnomy)
поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата субномическа локаингредиентност* (organic subnomic
locaingredientality), която е комбинация от органическото ингредиентно субномическо разположение* (organic ingrediental subnomic location) и органическата субномическа ингредиентност* (organic subnomic ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия локаингпредмет според първичната
субномическа локаингредиентност

Първична субномическа ингредиентност

Първична
субномическа
локаингредиентност
(субномически
локаингпредмет)

Първично ингредиентно субномическо
разположение
Субномически
локапредмет

Субномически
интерпредмет

Субномически
медипредмет

Субномически
екстерпредмет

Субномически
компонент

Субномически
локакомпонент

Субномически
интеркомпонент

Субномически
медикомпонент

Субномически
екстеркомпонент

Субномически
ингредиент

Субномически
локаингредиент

Субномически
интерингредиент

Субномически
медиингредиент

Субномически
екстерингредиент

Субномически
вход

Субномически
локавход

Субномически
интервход

Субномически
медивход

Субномически
екстервход

Субномически
изход

Субномически
локаизход

Субномически
интеризход

Субномически
медиизход

Субномически
екстеризход

Субномически
оператор

Субномически
локаоператор

Субномически
интероператор

Субномически
медиоператор

Субномически
екстероператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на локаингсубномиката според органическата субномическа
локаингредиентност

Органическа субномическа ингредиентност

Органическа
субномическа
локаингредиентност
(локаингсубномика)

Органическо ингредиентно субномическо
разположение
Локасубномика

Интерсубномика

Медисубномика

Екстерсубномика

Компонентна
субномика

Компонентна
локасубномика
(локакомпосубномика)

Компонентна
интерсубномика
(интеркомпосубномика)

Компонентна
медисубномика
(медикомпосубномика)

Компонентна
екстерсубномика
(екстеркомпосубномика)

Ингредиентна
субномика

Ингредиентна
локасубномика
(локаингсубномика)

Ингредиентна
интерсубномика
(интерингсубномика)

Ингредиентна
медисубномика
(медиингсубномика)

Ингредиентна
екстерсубномика
(екстерингсубномика)

Входна
субномика

Входна
локасубномика
(локаинпутсубномика)

Входна
интерсубномика
(интеринпутсубномика)

Входна
медисубномика
(медиинпутсубномика)

Входна
екстерсубномика
(екстеринпутсубномика)

Изходна
субномика

Изходна
локасубномика
(локаоутпутсубномика)

Изходна
интерсубномика
(интероутпутсубномика)

Изходна
медисубномика
(медиоутпутсубномика)

Изходна
екстерсубномика
(екстероутпутсубномика)

Операторна
субномика

Операторна
локасубномика
(локатранссубномика)

Операторна
интерсубномика
(интертранссубномика)

Операторна
медисубномика
(медитранссубномика)

Операторна
екстерсубномика
(екстертранссубномика)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКА ЛОКАПРИОРИТЕТНОСТ (subnomic locapriority) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа локаприоритетност.
СУБНОМИЧЕСКА ЛОКАРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (subnomic
ventness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа локаразрешителност.

locaresol-

СУБНОМИЧЕСКА ЛОКАЧУВСТВИТЕЛНОСТ (subnomic locasensitivity)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа локачувствителност.
СУБНОМИЧЕСКА ОБОБЩЕНОСТ (subnomic generalizedness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа обобщеност.
СУБНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (subnomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна общностна субномическа обхватност;
ингредиентна субномическа обхватност;
ингредиентна субстанциална субномическа обхватност.
СУБНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТНОСТ (subnomic combinationarity) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа общностност.
СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИДЪЛБОЧИНА (subnomic posideepness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа позидълбочина.
СУБНОМИЧЕСКА
ПОЗИИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(subnomic
posiingredientality) (същото като субномическа позициционна ингредиентност и съкратено от ингредиентна субномическа позиция и субномическа
ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който
е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна
субномическа позиция и субномическа ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) субномическите предмети според мястото, което заемат във взаимоотношението между вътрешната и външната среда на субномиката и на нейните разновидности (което е разположение в ширина) и (2) съставните части на субномическия компонент. Частен случай на субномическата
позииингредиентност е икономическата позиингредиентност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Първичното прилагане на субномическата позиингредиентност към
понятието за субномически позиингпредмет* (subnomic posiingthing) (съкратено от позиционен ингредиентен субномически предмет – positional
ingrediental subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната субномическа позиингредиентност* (primary subnomic posiingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа позиция* (primary ingrediental
subnomic position) и първичната субномическа ингредиентност* (primary
subnomic ingredientality)]. От своя страна органическото прилагане на субномическата позиингредиентност към понятието за позиингсубномика* (posiingsubnomy) (съкратено от позиционна ингредиентна субномика – positional
ingrediental subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2
[т.е. разновидности според органическата субномическа позиингредиентност* (organic subnomic posiingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа позиция* (organic ingrediental subnomic
position) и органическата субномическа ингредиентност* (organic subnomic
ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия позиингпредмет според първичната субномическа позиингредиентност

Първична субномическа ингредиентност

Първична
субномическа
позиингредиентност
(субномически
позиингпредмет)

Първична ингредиентна субномическа
позиция
Субномически
позипредмет

Субномически
интрапредмет

Субномически
фейспредмет

Субномически
екстрапредмет

Субномически
компонент

Субномически
позикомпонент

Субномически
интракомпонент

Субномически
фейскомпонент

Субномически
екстракомпонент

Субномически
ингредиент

Субномически
позиингредиент

Субномически
интраингредиент

Субномически
фейсингредиент

Субномически
екстраингредиент

Субномически
вход

Субномически
позивход

Субномически
интравход

Субномически
фейсвход

Субномически
екстравход

Субномически
изход

Субномически
позиизход

Субномически
интраизход

Субномически
фейсизход

Субномически
екстраизход

Субномически
оператор

Субномически
позиоператор

Субномически
интраоператор

Субномически
фейсоператор

Субномически
екстраоператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на позиингсубномиката според органическата субномическа
позиингредиентност

Органическа субномическа ингредиентност

Органическа
субномическа
позиингредиентност
(позиингсубномика)

Органическа ингредиентна субномическа
позиция
Позисубномика

Интрасубномика

Фейссубномика

Екстрасубномика

Компонентна
субномика

Компонентна
позисубномика
(позикомпосубномика)

Компонентна
интрасубномика
(интракомпосубномика)

Компонентна
фейссубномика
(фейскомпосубномика)

Компонентна
екстрасубномика
(екстракомпосубномика)

Ингредиентна
субномика

Ингредиентна
позисубномика
(позиингсубномика)

Ингредиентна
интрасубномика
(интраингсубномика)

Ингредиентна
фейссубномика
(фейсингсубномика)

Ингредиентна
екстрасубномика
(екстраингсубномика)

Входна
субномика

Входна
позисубномика
(позиинпутсубномика)

Входна
интрасубномика
(интраинпутсубномика)

Входна
фейссубномика
(фейсинпутсубномика)

Входна
екстрасубномика
(екстраинпутсубномика)

Изходна
субномика

Изходна
позисубномика
(позиоутпутсубномика)

Изходна
интрасубномика
(интраоутпутсубномика)

Изходна
фейссубномика
(фейсоутпутсубномика)

Изходна
екстрасубномика
(екстраоутпутсубномика)
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Операторна
субномика

Операторна
позисубномика
(позитранссубномика)

Операторна
интрасубномика
(интратранссубномика)

Операторна
фейссубномика
(фейстранссубномика)

Операторна
екстрасубномика
(екстратранссубномика)

СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИПРИОРИТЕТНОСТ (subnomic posipriority) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа позиприоритетност.
СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (subnomic
ventness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа позиразрешителност.

posiresol-

СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ (subnomic position) (ки) – във:
ингредиентна субномическа позиция.
СУБНОМИЧЕСКА ПОЗИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (subnomic posisensitivity)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа позичувствителност.
СУБНОМИЧЕСКА
ПРИОИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(subnomic
prioingredientality) (същото като субномическа приоритетностна ингредиентност и съкратено от ингредиентна субномическа приоритетност и
субномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен субномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа приоритетност и субномическа ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на приоритетност
на субномическите предмети при третирането им (изследването и управлението им) от субномическия субект и (2) съставните части на субномическия компонент. Частен случай на субномическата приоингредиентност е икономическата приоингредиентност.
Първичното прилагане на субномическата приоингредиентност към
понятието за субномически приоингпредмет* (subnomic prioingthing) (съкратено от приоритетностен ингредиентен субномически предмет – prioritical
ingrediental subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната субномическа приоингреди209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ентност* (primary subnomic prioingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна субномическа приоритетност* (primary ingrediental
subnomic priority) и първичната субномическа ингредиентност* (primary
subnomic ingredientality)]. От своя страна органическото прилагане на субномическата приоингредиентност към понятието за приоингсубномика* (prioingsubnomy) (съкратено от приоритетностна ингредиентна субномика –
prioritical ingrediental subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата субномическа приоингредиентност* (organic subnomic prioingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна субномическа приоритетност* (organic
ingrediental subnomic priority) и органическата субномическа ингредиентност* (organic subnomic ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия приоингпредмет според
първичната субномическа приоингредиентност

Първична субномическа ингредиентност

Първична
субномическа
приоингредиентност
(субномически
приоингпредмет)

Първична ингредиентна
субномическа приоритетност
Субномически
приопредмет

Субномически
типопредмет

Субномически
копредмет

Субномически
компонент

Субномически
приокомпонент

Субномически
типокомпонент

Субномически
кокомпонент

Субномически
ингредиент

Субномически
приоингредиент

Субномически
типоингредиент

Субномически
коингредиент

Субномически
вход

Субномически
приовход

Субномически
типовход

Субномически
ковход

Субномически
изход

Субномически
приоизход

Субномически
типоизход

Субномически
коизход

Субномически
оператор

Субномически
приооператор

Субномически
типооператор

Субномически
кооператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на приоингсубномиката според органическата
субномическа приоингредиентност

Органическа субномическа ингредиентност

Органическа
субномическа
приоингредиентност
(приоингсубномика)

Органическа ингредиентна
субномическа приоритетност
Приосубномика

Типосубномика

Косубномика

Компонентна
субномика

Компонентна
приосубномика
(приокомпосубномика)

Компонентна
типосубномика
(типокомпосубномика)

Компонентна
косубномика
(кокомпосубномика)

Ингредиентна
субномика

Ингредиентна
приосубномика
(приоингсубномика)

Ингредиентна
типосубномика
(типоингсубномика)

Ингредиентна
косубномика
(коингсубномика)

Входна
субномика

Входна
приосубномика
(приоинпутсубномика)

Входна
типосубномика
(типоинпутсубномика)

Входна
косубномика
(коинпутсубномика)

Изходна
субномика

Изходна
приосубномика
(приооутпутсубномика)

Изходна
типосубномика
(типооутпутсубномика)

Изходна
косубномика
(кооутпутсубномика)

Операторна
субномика

Операторна
приосубномика
(приотранссубномика)

Операторна
типосубномика
(типотранссубномика)

Операторна
косубномика
(котранссубномика)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКА ПРИОИСТОРИЧНОСТ (subnomic priohistoricity) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа приоисторичност.
СУБНОМИЧЕСКА
ПРИОРИТЕТНТОСТ
/antecedenceness/) (ки) – във:
ингредиентна субномическа приоритетнтост.

(subnomic

priority

СУБНОМИЧЕСКА ПРИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ (subnomic priosensitivity)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа приочувствителност.
СУБНОМИЧЕСКА РАВНИЩНОСТ (subnomic levelness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа равнищност.
СУБНОМИЧЕСКА
РЕЗОИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(subnomic
resoingredientality) (същото като субномическа резолвентна ингредиентност
и съкратено от ингредиентна разрешаваща субномическа способност и субномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии
ингредиентна разрешаваща субномическа способност и субномическа ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на подробност в структурирането на субномическите предмети и на техните разновидности и (2) съставните части на субномическия компонент. Частен случай
на субномическата резоингредиентност е икономическата резоингредиентност.
Първичното прилагане на субномическата резоингредиентност към
понятието за субномически резоингпредмет* (subnomic resoingthing) (съкратено от разрешаващ ингредиентен субномически предмет – resolving
ingrediental subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 1 [т.е. разновидности според първичната субномическа резоингредиентност* (primary subnomic resoingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (primary
ingrediental resolving subnomic power) и първичната субномическа ингредиентност* (primary subnomic ingredientality)]. От своя страна органическото
прилагане на субномическата резоингредиентност към понятието за резоингсубномика* (resoingsubnomy) (съкратено от разрешаваща ингредиентна
субномика – resolving ingrediental subnomy) поражда неговите разновидности,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата субномическа
резоингредиентност* (organic subnomic resoingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна разрешаваща субномическа способност* (organic ingrediental resolving subnomic power) и органическата субномическа ингредиентност* (organic subnomic ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия резоингпредмет според
първичната субномическа резоингредиентност

Първична субномическа ингредиентност

Първична
субномическа
резоингредиентност
(субномически
резоингпредмет)

Първична ингредиентна
разрешаваща субномическа способност
Субномически
резопредмет

Субномически
тенпредмет

Субномически
ексопредмет

Субномически
компонент

Субномически
резокомпонент

Субномически
тенкомпонент

Субномически
ексокомпонент

Субномически
ингредиент

Субномически
резоингредиент

Субномически
тенингредиент

Субномически
ексоингредиент

Субномически
вход

Субномически
резовход

Субномически
тенвход

Субномически
ексовход

Субномически
изход

Субномически
резоизход

Субномически
тенизход

Субномически
ексоизход

Субномически
оператор

Субномически
резооператор

Субномически
теноператор

Субномически
ексооператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на резоингсубномиката според органическата
субномическа резоингредиентност

Органическа субномическа ингредиентност

Органическа
субномическа
резоингредиентност
(резоингсубномика)

Органическа ингредиентна
разрешаваща субномическа способност
Резосубномика

Тенсубномика

Ексосубномика

Компонентна
субномика

Компонентна
резосубномика
(резокомпосубномика)

Компонентна
тенсубномика
(тенкомпосубномика)

Компонентна
ексосубномика
(ексокомпосубномика)

Ингредиентна
субномика

Ингредиентна
резосубномика
(резоингсубномика)

Ингредиентна
тенсубномика
(тенингсубномика)

Ингредиентна
ексосубномика
(ексоингсубномика)

Входна
субномика

Входна
резосубномика
(резоинпутсубномика)

Входна
тенсубномика
(тенинпутсубномика)

Входна
ексосубномика
(ексоинпутсубномика)

Изходна
субномика

Изходна
резосубномика
(резооутпутсубномика)

Изходна
тенсубномика
(теноутпутсубномика)

Изходна
ексосубномика
(ексооутпутсубномика)

Операторна
субномика

Операторна
резосубномика
(резотранссубномика)

Операторна
тенсубномика
(тентранссубномика)

Операторна
ексосубномика
(ексотранссубномика)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКА РЕЗОИСТОРИЧНОСТ (subnomic resohistoricity) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа резоисторичност.
СУБНОМИЧЕСКА РЕЗОЛВЕНТНОСТ (subnomic resolventness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа резолвентност (същото като ингредиентна
разрешаваща субномическа способност).
СУБНОМИЧЕСКА РЕЗОПРИОРИТЕТНОСТ (subnomic resopriority) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа резоприоритетност.
СУБНОМИЧЕСКА РЕЗОЧУВСТВИТЕЛНОСТ (subnomic resosensitivity)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа резочувствителност.
СУБНОМИЧЕСКА РИДЪЛБОЧИНА (subnomic rideepness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа ридълбочина.
СУБНОМИЧЕСКА РИИНГРЕДИЕНТНОСТ* (subnomic riingredientality)
(същото като ингредиентна субномическа зрелостна ингредиентност и
съкратено от ингредиентна субномическа зрялост и субномическа
*ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа зрялост и субномическа ингредиентност и по този начин
разграничава съвместно (1) степените на зрялост на съставните части на субномиката и на нейните разновидности (както и на субномическите предмети и
на техните разновидности) и (2) съставните части на субномическия компонент. Частен случай на субномическата риингредиентност е икономическата
риингредиентност.
Първичното прилагане на субномическата риингредиентност към понятието за рисубномически ингпредмет* (risubnomic ingthing) (съкратено от
зрелостен ингредиентен субномически предмет – ripeness ingrediental
subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната субномическа риингредиентност* (primary
subnomic riingredientality), която е комбинация от първичната ингредиентна
субномическа зрялост* (primary ingrediental subnomic ripeness) и първичната
субномическа ингредиентност* (primary subnomic ingredientality)]. От своя
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна органическото прилагане на субномическата риингредиентност към
понятието за ингрисубномика* (ingrisubnomy) (съкратено от зрелостна ингредиентна субномика – ripeness ingrediental subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата субномическа риингредиентност* (organic subnomic riingredientality), която е
комбинация от органическата ингредиентна субномическа зрялост* (organic ingrediental subnomic ripeness) и органическата ингредиентна субномическа ингредиентност* (organic subnomic ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на рисубномическия ингпредмет според първичната
субномическа риингредиентност

Първична ингредиентна
Субномическа зрялост

Първична
субномическа
риингредиентност
(рисубномически
ингпредмет)

Първична субномическа ингредиентност
Субномически
компонент

Субномически
ингредиент

Субномически
вход

Субномически
изход

Субномически
оператор

Рисубномически
предмет

Рисубномически
компонент

Рисубномически
ингредиент

Рисубномически
вход

Рисубномически
изход

Рисубномически
оператор

Субприномически
предмет

Субприномически
компонент

Субприномически
ингредиент

Субприномически
вход

Субприномически
изход

Субприномически
оператор

Субдевеномически
предмет

Субдевеномически
компонент

Субдевеномически
ингредиент

Субдевеномически
вход

Субдевеномически
изход

Субдевеномически
оператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на ингрисубномикато според органическата субномическа
риингредиентност

Органическа ингредиентна
Субномическа зрялост

Органическа
субномическа
риингредиентност
(ингрисубномика)

Органиическа субномическа ингредиентност
Субномически
компонент

Субномически
ингредиент

Субномически
вход

Субномически
изход

Субномически
оператор

Рисубномика

Компонентна
рисубномика

Ингредиентна
рисубномика

Входна
рисубномика

Изходна
рисубномика

Операторна
рисубномика

Субприномика

Компонентна
субприномика

Ингредиентна
субприномика

Входна
субприномика

Изходна
субприномика

Операторна
субприномика

Субдевеномика

Компонентна
субдевеномика

Ингредиентна
субдевеномика

Входна
субдевеномика

Изходна
субдевеномика

Операторна
субдевеномика

СУБНОМИЧЕСКА РИПОЗИЦИЯ (ingrediental subnomic riposition) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа рипозиция.
СУБНОМИЧЕСКА РИПРИОРИТЕТНОСТ (subnomic ripriority) (ки) – във:
ингредиентна субномическа риприоритетност.
СУБНОМИЧЕСКА РИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (subnomic riresolventness) (ки)
– във:
ингредиентна субномическа риразрешителност.
СУБНОМИЧЕСКА РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (subnomic risensitivity) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа ричувствителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКА
СЕНСИИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(subnomic
sensiingredientality) (същото като субномическа сенситивна ингредиентност
и съкратено от ингредиентна структурна субномическа чувствителност и
субномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен субномически
критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна структурна субномическа чувствителност и субномическа
ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) степените на
структурната чувствителност на субномическите предмети към външните
въздействия и (2) съставните части на субномическия компонент. Частен случай на субномическата сенсиингредиентност е икономическата сенсиингредиентност.
Първичното прилагане на субномическата сенсиингредиентност към
понятието за субномически сенсиингпредмет* (subnomic sensiingthing) (съкратено от сенситивностен ингредиентен субномически предмет –
sensitivitical ingrediental subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната субномическа сенсиингредиентност* (primary subnomic sensiingredientality), която е комбинация
от първичната ингредиентна структурна субномическа чувствителност*
(primary ingrediental structural subnomic sensitivity) и първичната субномическа ингредиентност* (primary subnomic ingredientality)]. От своя страна органическото прилагане на субномическата сенсиингредиентност към понятието за сенсиингсубномика* (sensiingsubnomy) (съкратено от сенситивностна
ингредиентна субномика – sensitivitical ingrediental subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата
субномическа
сенсиингредиентност*
(organic
subnomic
sensiingredientality), която е комбинация от органическата ингредиентна
структурна субномическа чувствителност* (organic ingrediental structural
subnomic sensitivity) и органическата субномическа ингредиентност*
(organic subnomic ingredientality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия сенсиингпредмет според
първичната субномическа сенсиингредиентност

Първична субномическа ингредиентност

Първична
субномическа
сенсиингредиентност
(субномически
сенсиингпредмет)

Първична ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Субномически
сенсипредмет

Субномически
фундпредмет

Субномически
конструпредмет

Субномически
компонент

Субномически
сенсикомпонент

Субномически
фундкомпонент

Субномически
конструкомпонент

Субномически
ингредиент

Субномически
сенсиингредиент

Субномически
фундингредиент

Субномически
конструингредиент

Субномически
вход

Субномически
сенсивход

Субномически
фундвход

Субномически
конструвход

Субномически
изход

Субномически
сенсиизход

Субномически
фундизход

Субномически
конструизход

Субномически
оператор

Субномически
сенсиоператор

Субномически
фундоператор

Субномически
конструоператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сенсиингсубномиката според органическата
субномическа сенсиингредиентност

Органическа субномическа ингредиентност

Органическа
субномическа
сенсиингредиентност
(сенсиингсубномика)

Органическа ингредиентна структурна
субномическа чувствителност
Сенсисубномика

Фундсубномика

Конструсубномика

Компонентна
субномика

Компонентна
сенсисубномика
(сенсикомпосубномика)

Компонентна
фундсубномика
(фундкомпосубномика)

Компонентна
конструсубномика
(конструкомпосубномика)

Ингредиентна
субномика

Ингредиентна
сенсисубномика
(сенсиингсубномика)

Ингредиентна
фундсубномика
(фундингсубномика)

Ингредиентна
конструсубномика
(конструингсубномика)

Входна
субномика

Входна
сенсисубномика
(сенсиинпутсубномика)

Входна
фундсубномика
(фундинпутсубномика)

Входна
конструсубномика
(конструинпутсубномика)

Изходна
субномика

Изходна
сенсисубномика
(сенсиоутпутсубномика)

Изходна
фундсубномика
(фундоутпутсубномика)

Изходна
конструсубномика
(конструоутпутсубномика)

Операторна
субномика

Операторна
сенсисубномика
(сенситранссубномика)

Операторна
фундсубномика
(фундтранссубномика)

Операторна
конструсубномика
(конструтранссубномика)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКА СЕНСИИСТОРИЧНОСТ (subnomic sensihistoricity)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа сенсиисторичност.
СУБНОМИЧЕСКА СЕТИДЪЛБОЧИНА (subnomic setideepness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа сетидълбочина.
СУБНОМИЧЕСКА СЕТИЗРЯЛОСТ (subnomic setiripeness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа сетизрялост.
СУБНОМИЧЕСКА
СЕТИИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(subnomic
setiingredientality) (същото като субномическа отделимостна ингредиентност и съкратено от ингредиентна субномическа отделимост и субномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий,
който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентна субномическа отделимост и субномическа ингредиентност и по този
начин разграничава съвместно (1) необособените и обособените предмети във
субномиката и (2) съставните части на субномическия компонент. Частен случай на субномическата сетиингредиентност е икономическата сетиингредиентност.
Първичното прилагане на субномическата сетиингредиентност към
понятието за субномически ингсетипредмет* (subnomic ingsetithing) (съкратено от ингредиентен сетитен субномически предмет – ingrediental sеtited
subnomic thing) (сетитен = отделимостен) поражда неговите разновидности,
посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната субномическа сетиингредиентност* (primary subnomic statiingredientality), която е комбинация от първичната субномическа ингредиентност* (primary subnomic
ingredientality) и първичната ингредиентна субномическа отделимост*
(primary ingrediental subnomic severality)]. От своя страна органическото прилагане на субномическата сетиингредиентност към понятието за ингсетисубномика* (ingsetisubnomy) (съкратено ингредиентна сетитна субномика –
ingrediental setited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата субномическа сетиингредиентност* (organic subnomic statiingredientality), която е комбинация от органическата
субномическа
ингредиентност*
(organic
subnomic
ingredientality) и органическата ингредиентна субномическа отделимост*
(organic ingrediental subnomic severality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия ингсетипредмет според първичната субномическа сетиингредиентност

Първична ингредиентна
Субномическа отделимост

Първична
субномическа
сетиингредиентност
(субномически
ингсетипредмет)

Първична субномическа ингредиентност
Субномически
компонент

Субномически
ингредиент

Субномически
вход

Субномически
изход

Субномически
оператор

Субномически
сетипредмет

Субномически
сетикомпонент

Субномически
сетиингредиент

Субномически
сетивход

Субномически
сетиизход

Субномически
сетиоператор

Субномически
инсепапредмет

Субномически
инсепакомпонент

Субномически
инсепаингредиент

Субномически
инсепавход

Субномически
инсепаизход

Субномически
инсепаоператор

Субномически
сепапредмет

Субномически
сепакомпонент

Субномически
сепаингредиент

Субномически
сепавход

Субномически
сепаизход

Субномически
сепаоператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на ингсетисубномиката според органическата субномическа
сетиингредиентност

Органическа ингредиентна
Субномическа отделимост

Органическа
субномическа
сетиингредиентност
(ингсетисубномика)

Органическа субномическа ингредиентност
Компонентна
субномика

Ингредиентна
субномика

Входна
субномика

Изходна
субномика

Операторна
субномика

Сетисубномика

Компонентна
сетисубномика

Ингредиентна
сетисубномика

Входна
сетисубномика

Изходна
сетисубномика

Операторна
сетисубномика

Инсепасубномика

Компонентна
инсепасубномика

Ингредиентна
инсепасубномика

Входна
инсепасубномика

Изходна
инсепасубномика

Операторна
инсепасубномика

Сепасубномика

Компонентна
сепасубномика

Ингредиентна
сепасубномика

Входна
сепасубномика

Изходна
сепасубномика

Операторна
сепасубномика

СУБНОМИЧЕСКА СЕТИИСТОРИЧНОСТ (subnomic setihistoricity) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа сетиисторичност.
СУБНОМИЧЕСКА СЕТИПОЗИЦИЯ (subnomic setiposition) (ки) – във:
ингредиентна субномическа сетипозиция.
СУБНОМИЧЕСКА СЕТИПРИОРИТЕТНОСТ (subnomic setipriority) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа сетиприоритетност.
СУБНОМИЧЕСКА СЕТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (subnomic setiresolventness)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа сетиразрешителност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКА СЕТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (subnomic setisensitivity)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа сетичувствителност.
СУБНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (subnomic system) (ки) – във:
ингредиентна критериална субномическа система (вж. ингредиентен
субномически критерий).
СУБНОМИЧЕСКА СПОСОБНОСТ (subnomic power) (ки) – във:
ингредиентна разрешаваща субномическа способност.
СУБНОМИЧЕСКА СТАТИЗРЯЛОСТ (subnomic statiripeness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа статизрялост.
СУБНОМИЧЕСКА
СТАТИИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(subnomic
statiingredientality) (същото като субномическа статитна ингредиентност и
съкратено от ингредиентен субномически статут и субномическа ингредиентност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо произведение (конюнкция) от първичните критерии ингредиентен субномически статут и субномическа ингредиентност и по този начин разграничава съвместно (1) субективното и обективното в субномиката и (2) съставните
части на субномическия компонент. Частен случай на субномическата статиингредиентност е икономическата статиингредиентност.
Първичното прилагане на субномическата статиингредиентност към
понятието за субномически ингстатипредмет* (subnomic ingstatithing) (съкратено от ингредиентен статитен субномически предмет – ingrediental
statited subnomic thing) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 1
[т.е. разновидности според първичната субномическа статиингредиентност* (primary subnomic statiingredientality), която е комбинация от първичната субномическа ингредиентност* (primary subnomic ingredientality) и
първичния ингредиентен субномически статут* (primary ingrediental
subnomic statute)]. От своя страна органическото прилагане на субномическата статиингредиентност към понятието за ингстатисубномика*
(ingstatisubnomy) (съкратено ингредиентна статитна субномика –
ingrediental statited subnomy) поражда неговите разновидности, посочени в
табл. 2 [т.е. разновидности според органическата субномическа статиингредиентност* (organic subnomic statiingredientality), която е комбинация от
органическата субномическа ингредиентност* (organic subnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredientality) и органическия ингредиентен субномически статут* (organic ingrediental subnomic statute)].

228

228

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУАН, Т. (КД)
до СУБОПТИМИЗИРАНЕ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субномическия ингстатипредмет според първичната субномическа статиингредиентност

Първичен ингредиентен субномически статут

Първична
субномическа
статиингредиентност
(субномически
ингстатипредмет)

Първична субномическа ингредиентност
Субномически
компонент

Субномически
ингредиент

Субномически
вход

Субномически
изход

Субномически
оператор

Субномически
статит
(субномически
статипредмет)
(статитен
субномически
предмет)

Статитен
субномически
компонент

Статитен
субномически
ингредиент

Статитен
субномически
вход

Статитен
субномически
изход

Статитен
субномически
оператор

Субномически
субект
(субномически
субстипредмет)
(субститивен
субномически
предмет)

Субститивен
субномически
компонент

Субститивен
субномически
ингредиент

Субсти
тивен
субномически
вход

Субститивен
субномически
изход

Субситтивен
субномически
оператор

Субномически
обект
(субномически
обтипредмет)
(обективен
субномически
предмет)

Обективен
субномически
компонент

Обективен
субномически
ингредиент

Обективен
субномически
вход

Обективен
субномически
изход

Обективен
субномически
оператор

Субномически
обектоид
(субномически
обсипредмет)
(обситивен
субномически
предмет)

Обситивен
субномически
компонент

Обситивен
субномически
ингредиент

Обситивен
субномически
вход

Обситивен
субномически
изход

Обситивен
субномически
оператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субномически
ревербат
(субномически
субтипредмет)
(субективен
субномически
предмет)
В това число:
Субномически
сепаревербат
(субномически
сепасубтипредмет)
(субективен
субномически
сепапредмет)
(субномическа
система)

Субективен Субективен
Субективен Субективен Субективен
субномисубномисубномисубномисубномически
чески
чески
чески
чески
компоингревход
изход
оператор
нент
диент

Системен
субномически
компонент

Системен
субномически
ингредиент
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Системен
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вход
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Системен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на ингстатисубномиката според органическата субномическа
статиингредиентност

Органически ингредиентен субномически статут

Органическа
субномическа
статиингредиентност
(ингстатисубномика)

Органическа субномическа ингредиентност
Компонентна
субномика

Ингредиентна
субномика

Входна
субномика

Изходна
субномика

Операторна
субномика

Статитна
субномика
(статисубномика)

Компонентна
статисубномика

Ингредиентна
статисубномика

Входна
статисубномика

Изходна
статисубномика

Операторна
статисубномика

Субститивна
субномика
(субстисубномика)

Компонентна
субстисубномика

Ингредиентна
субстисубномика

Входна
субстисубномика

Изходна
субстисубномика

Операторна
субстисубномика

Обективна
субномика
(обтисубномика)

Компонентна
обтисубномика

Ингредиентна
обтисубномика

Входна
обтисубномика

Изходна
обтисубномика

Операторна
обтисубномика

Обситивна
субномика
(обсисубномика)

Компонентна
обсисубномика

Ингредиентна
обсисубномика

Входна
обсисубномика

Изходна
обсисубномика

Операторна
обсисубномика

Субективна
субномика
(субтисубномика)

Компонентна
субтисубномика

Ингредиентна
субтисубномика

Входна
субтисубномика

Изходна
субтисубномика

Операторна
субтисубномика

В това число:
Сепасубективна
субномика
(сепасубтисубномика)
(системна
субномика)
(систсубномика)

Компонентна
системна
субномика
(компосистсубномика)

Ингредиентна
системна
субномика
(ингсистсубномика)

Входна
системна
субномика
(инпутсистсубномика)

Изходна
системна
субномика
(оутпутсистсубномика)

Операторна
системна
субномика
(транссистсубномика)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СУБНОМИЧЕСКА СТАТИИСТОРИЧНОСТ (subnomic statihistoricity) (ки)
– във:
ингредиентна субномическа статиисторичност.
СУБНОМИЧЕСКА СТАТИОТДЕЛИМОСТ (subnomic statiseverality) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа статиотделимост.
СУБНОМИЧЕСКА СТАТИПОЗИЦИЯ (subnomic statiposition) (ки) – във:
ингредиентна субномическа статипозиция.
СУБНОМИЧЕСКА СТАТИПРИОРИТЕТНОСТ (subnomic statipriority) (ки)
– във:
ингредиентна субномическа статиприоритетност.
СУБНОМИЧЕСКА
СТАТИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ
statiresolventness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа статиразрешителност.

(subnomic

СУБНОМИЧЕСКА СТАТИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (subnomic statisensitivity)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа статичувствителност.
СУБНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ (subnomic substantiality) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа субстанциалност.
СУБНОМИЧЕСКА СУПЕРНОМИКА (subnomic supernomy) (ки) – във:
субномическа гранична суперномика (вж. субномика).
СУБНОМИЧЕСКА ТЕХНОМИКА (subnomic technomy) (ки) – във:
субномическа гранична техномика (вж. субномика).
СУБНОМИЧЕСКА ХИГЕНЕРАТИВНОСТ (subnomic higenerativity) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа хигенеративност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКА ХИДИЗЮНКТИВНОСТ (subnomic logodisjunctivity)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа хидизюнктивност.
СУБНОМИЧЕСКА ХИДЪЛБОЧИНА (subnomic hideepness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа хидълбочина.
СУБНОМИЧЕСКА ХИЗРЯЛОСТ (subnomic hiripeness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа хизрялост.
СУБНОМИЧЕСКА ХИИНГРЕДИЕНТНОСТ* (subnomic hiingredientality)
(същото като субномическа историчностна ингредиентност и съкратено от
субномическа ингредиентност и ингредиентна субномическа историчност) (*) – вторичен ингредиентен субномически критерий, който е логическо
произведение (конюнкция) от първичните критерии субномическа ингредиентност и ингредиентна субномическа историчност и по този начин разграничава съвместно (1) съставните части на субномическия компонент и (2) степените (периодите и етапите) на развитието на субномиката.
Първичното прилагане на субномическата хиингредиентност към понятието за хисубномически ингпредмет* (hisubnomic ingthing) (съкратено от
историчностетн ингредиентен субномически предмет) поражда неговите
разновидности, посочени в табл. 1 [т.е. разновидности според първичната
субномическа хиингредиентност* (primary subnomic hiingredientality), която
е комбинация от първичната субномическа ингредиентност* (primary
subnomic ingredientality) и първичната ингредиентна субномическа историчност* (primary ingrediental subnomic historicity)]. От своя страна органическото прилагане на субномическата хиингредиентност към понятието за
хиингсубномика* (hiingsubnomy) (съкратено от историчностна ингредиентна субномика) поражда неговите разновидности, посочени в табл. 2 [т.е. разновидности според органическата субномическа хиингредиентност* (organic subnomic hiingredientality), която е комбинация от органическата субномическа ингредиентност* (organic subnomic ingredientality) и органическата
ингредиентна субномическа историчност* (organic ingrediental subnomic
historicity)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на хисубномическия ингпредмет според първичната субномическа хиингредиентност

Първична ингредиентна субномическа историчност

Първична
субномическа
хиингердиентност
(хисубномически
ингпредмет)

Първична субномическа ингредиентност
ХисубХисубХисубХисубХисубномически номически
номически номически номически
компоингревход
изход
оператор
нент
диент

Субномически
предмет

Субномически
компонент

Субномически
ингредиент

Субномически
вход

Субномически
изход

Субномически
оператор

Консуномически
предмет

Консуномически
компонент

Консуномически
ингредиент

Консуномически
вход

Консуномически
изход

Консуномически
оператор

Прономически
предмет

Прономически
компонент

Прономически
ингредиент

Прономически
вход

Прономически
изход

Прономически
оператор

Икономически
предмет

Икономически
компонент

Икономически
ингредиент

Икономически
вход

Икономически
изход

Икономически
оператор

Ексномически
предмет

Ексномически
компонент

Ексномически
ингредиент

Ексномически
вход

Ексномически
изход

Ексномически
оператор

Финомически
предмет

Финомически
компонент

Финомически
ингредиент

Екссубномически
вход

Екссубномически
изход

Екссубномически
оператор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на хиингсубномиката според органическата субномическата
хиингредиентност

Органическа ингредиентна субномическа историчност

Органическа
субномическа
хиингердиентност
(хиингсубномика)

Органическа субномическа ингредиентност
Хикомпонентна
субномика

Хиингредиентна
субномика

Хивходна
субномика

Хиизходна
субномика

Хиоператорна
субномика

Субномика

Компонентна
субномика

Ингредиентна
субномика

Входна
субномика

Изходна
субномика

Операторна
субномика

Консуномика

Компонентна
консуномика

Ингредиентна
консуномика

Входна
консуномика

Изходна
консуномика

Операторна
консуномика

Прономика

Компонентна
прономика

Ингредиентна
прономика

Входна
прономика

Изходна
прономика

Операторна
прономика

Икономика

Компонентна
икономика

Ингредиентна
икономика

Входна
икономика

Изходна
икономика

Операторна
икономика

Ексномика

Компонентна
ексномика

Ингредиентна
ексномика

Входна
ексномика

Изходна
ексномика

Операторна
ексномика

Финомика

Компонентна
финомика

Ингредиентна
финомика

Входна
финомика

Изходна
финомика

Операторна
финомика

СУБНОМИЧЕСКА
ХИКОМУНИОБХВАТНОСТ
hicommunirangeness) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна субномическа хикомуниобхватност.
СУБНОМИЧЕСКА ХИКОНСИОБХВАТНОСТ (subnomic hiconsirangeness)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа хиконсиобхватност.
СУБНОМИЧЕСКА ХИОБОБЩЕНОСТ (subnomic higeneralizedness) (ки) –
във:
ингредиентна субномическа хиобобщеност.
СУБНОМИЧЕСКА ХИОБХВАТНОСТ (subnomic hirangeness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа хиобхватност.
СУБНОМИЧЕСКА ХИОБЩНОСТНОСТ (subnomic hicombinationarity) (ки)
– във:
ингредиентна субномическа хиобщностност.
СУБНОМИЧЕСКА ХИПОЗИЦИЯ (subnomic hiposition) (ки) – във:
ингредиентна субномическа хипозиция.
СУБНОМИЧЕСКА ХИРАВНИЩНОСТ (subnomic hilevelness) (ки) – във:
ингредиентна субномическа хиравнищност.
СУБНОМИЧЕСКА ХИСУБСТАНЦИАЛНОСТ (subnomic hisubstantiality)
(ки) – във:
ингредиентна субномическа хисубстанциалност.
СУБНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (subnomic sensitivity) (ки) – във:
ингредиентна структурна субномическа чувствителност.
СУБНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ (subnomic criterion) (ки) – във:
ингредиентен субномически критерий.
СУБНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИЙ (subnomic criterion) (ки) – във:
институентно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
институитно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
конституентно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конституитно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
органическо прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
органоентно прилагане на ингредиентния субномически критерий
(вж. ингредиентен субномически критерий);
органоитно прилагане на ингредиентния субномически критерий (вж.
ингредиентен субномически критерий);
първично прилагане на ингредиентния субномически критерий (вж.
ингредиентен субномически критерий).
СУБНОМИЧЕСКИ ПОДХОД (subnomic approach) (ки) – във:
ингредиентен субномически подход.
СУБНОМИЧЕСКИ СТАТУТ (subnomic statute) (ки) – във:
ингредиентен субномически статут.
СУБНОМИЧЕСКИ ТРУД (subnomic labour) (ки) – във:
необходими разходи на субномически труд;
общественонеобходими разходи на субномически труд.
СУБНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
ЕКЗОНОМИКА*
conditioned exonomy) – същото като екзономика.

(subnomically-

СУБНОМИЧЕСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ (subnomic location) (ки) – във:
ингредиентно субномическо разположение.
СУБНОМИЧЕСКО РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (subnomic rilocation) (ки) – във:
ингредиентно субномическо риразположение.
СУБНОМИЧЕСКО СЕТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (subnomic setilocation) (ки) –
във:
ингредиентно субномическо сетиразположение.
СУБНОМИЧЕСКО СТАТИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (subnomic statilocation) (ки)
– във:
ингредиентно субномическо статиразположение.
СУБНОМИЧЕСКО ХИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (subnomic hilocation) (ки) – във:
ингредиентно субномическо хиразположение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
РЕНОМИКА*
conditioned renomy) – същото като реномика.

(subnomically-

СУБНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СОЦИОНОМИКА*
conditioned socionomy) – същото като социономика.

(subnomically-

СУБНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА СУПЕРНОМИКА*
conditioned supernomy) – същото като суперномика.

(subnomically-

СУБНОМИЧЕСКО-ОБУСЛОВЕНА
ТЕХНОМИКА*
conditioned technomy) – същото като техномика.

(subnomically-

СУБНОМИЧНОСТНА ЕКЗОНОМИКА* (subnomicalitic exonomy) – същото
като екзосубномика.
СУБНОМИЧНОСТНА ЕКЗОСУБНОМИКА (subnomicalitic exosubnomy)
(ки) – във:
субномичностна ядрена екзосубномика (вж. субномика).
СУБНОМИЧНОСТНА РЕНОМИКА* (subnomicalitic renomy) – същото като
реномика.
СУБНОМИЧНОСТНА СОЦИОНОМИКА* (subnomicalitic socionomy) –
същото като социономика.
СУБНОМИЧНОСТНА СУПЕРНОМИКА* (subnomicalitic supernomy) – същото като суперномика.
СУБНОМИЧНОСТНА СУПЕРНОМИКА (subnomicalitic supernomy) (ки) –
във:
субномичностна суперномика (същото като суперномика);
субномичностна ядрена суперномика (вж. субномика).
СУБНОМИЧНОСТНА ТЕХНОМИКА (subnomicalitic technomy) (ки) – във:
субномичностна ядрена техномика (вж. субномика).
СУБНОМИЧНОСТНА ФОНОМИКА* (subnomicalitic fonomy) – същото като фономика.
СУБНОМИЧНОСТНА ФОРНОМИКА* (subnomicalitic fornomy) – същото
като форномика.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБНОМИЧНОСТНА ЯДРЕНА ЕКЗОСУБНОМИКА* (subnomicalitic nuclear exosubnomy) – вж. субномика.
СУБНОМИЧНОСТНА ЯДРЕНА СУПЕРНОМИКА* (subnomicalitic nuclear
supernomy) – вж. субномика.
СУБНОМИЧНОСТНА ЯДРЕНА ТЕХНОМИКА* (subnomicalitic nuclear
technomy) – вж. субномика.
СУБНОРМАЛНА ЦЕНА (subnormal price) (в микр.), нормална цена за кратък срок (в микр.), – пазарна продуктова цена (в микр.), която се образува
при краткосрочно продуктовопазарно равновесие (в микр.). Като понятие е
въведена от Алфред Маршал.
СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (suboptensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на оптензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субиноптензивиране на икономическия
растеж (което е спадане на иноптензитета на икономическия растеж), или
чрез деоптензивиране на икономическия растеж (което е покачване на деоптензитета на икономическия растеж). Когато субоптензивирането става побързо от спадането на темпа на растежа, това е субоптензификация на икономическия растеж (спадане на оптензивността на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на оптензитета в темпа на растежа), а когато субоптензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е оптензификация на икономическия растеж (увеличаване на оптензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на оптензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (suboptensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субоптензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субоптензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субоптензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субоптензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субоптензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непреобладаващо субоптензивиране на икономическия растеж;
налично субоптензивиране на икономическия растеж;
предимствено субоптензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субоптензивиране на икономическия растеж;
субоптензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субоптензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субоптензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субоптензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субоптензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субоптензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субоптензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субоптензивиране на икономическия растеж;
цялостно субоптензивиране на икономическия растеж;
частично субкоитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субоптензивиране на икономическия растеж.
СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (suboptensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на оптензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на оптензитета на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. от (б) по-бързото намаляване на оптензитета в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субоптензисуфикация на
икономическия растеж* (suboptensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва субоптензидефикация на икономическия растеж*
(suboptensidefication of the economic growth). Субоптензификацията може да се
получи или чрез субиноптензификация на икономическия растеж (което е
спадане на иноптензивността на икономическия растеж), или чрез деоптензификация на икономическия растеж (което е покачване на деоптензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (suboptensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субоптензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субоптензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------миноритарна субоптензификация на икономическия растеж;
налична субоптензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субоптензификация на икономическия растеж;
предимствена субоптензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субоптензификация на икономическия растеж;
субоптензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субоптензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субоптензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субоптензификация на икономическия растеж;
субцялостна субоптензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субоптензификация на икономическия растеж;
утвърдена субоптензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субоптензификация на икономическия растеж;
цялостна субоптензификация на икономическия растеж;
частична субкоитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субоптензификация на икономическия растеж.
СУБОПТИМАЛНА СТРАТЕГИЯ НА ДУАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ* (suboptimal strategy of the dual economic management
/control/) – вж. дуално управление в икономическата система.
СУБОПТИМАЛНО ДУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(suboptimal dual economic management /control/) – вж. дуално управление в икономическата система.
СУБОПТИМИЗИРАНЕ (suboptimization) (кд) – във:
икономическо субоптимизиране (вж. многокритериална оптимизационна икономическа задача и векторно икономическо оптимизиране).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the explicite preliminary derelevant typical economic subtenobsiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа експлицитни идейни дерелвантни
типични икономически субтенобсиингредиенти и означавано с индекс DTVNQUX. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за идейната типоикономика (вж.
също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и
външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна цендентална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа
стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната
икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специдантна икономическа стратификационност
(вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с
индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние
(вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно
измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н.
икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например специдинт на
инцендента, специдинт на инцендента на субсданта).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: спедисубсдант, което означава спедецидинт на субсданта; спетрансцендент, което означава специдент на трансцендента; специсустадант, което означава специдит на сустаданта).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и но2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------си името икономически VQ-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обсихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустодеид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустадит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубсдант и икономическия обсисуперсдант.
4. Икономически обсисубсдант (съкр. – обсисубс).
5. Икономически обсисуперсдант (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустадант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубсдант и икономически обсисуперсдант.
7. Икономически обсисустадат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща се
от икономическия обсисубсдант и икономическия обсисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсицентодеид (съкр. – обсиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически обсицентидент (икономически обсиуницендент) (съкр. –
обсиценти) – единство на икономическия обситрансцендент и икономическия
обсиинцендент.
4. Икономически обситрансцендент (съкр. – обситранс).
5. Икономически обсиинцендент (съкр. – обсиинцен).
6. Икономически обсицентдент (икономически обсицендант) (съкр. – обсиценте) – общо понятие за икономически обситрансцендент и икономически
обсиинцендент.
7. Икономически обсицендат (съкр. – обсицента) – двойка, състояща се
от икономическия обситрансцендент и икономическия обсиинцендент.
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецодеид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецидит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическия обсиспецидент и икономическия обсиспецидинт.
4. Икономически обсиспецидент (съкр. – обсиспеде).
5. Икономически обсиспецидинт (съкр. – обсиспеди).
6. Икономически обсиспецидант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономически обсиспецидент и икономически обсиспецидинт.
7. Икономически обсиспецитат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обсиспецидент и икономическия обсиспецидинт.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с
индекс DT-VNQUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидно-разгърнати специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелвантни
типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-VNQUX-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни експлицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-VNQUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-VNQUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни експлицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецасустодеид

Обсиспецасустадит

Обсиспецасубсдант

Обсиспецасуперсдант

Обсиспецасустадант

Обсиспецасустадат

Обсиспецидант

Обсиспецесустодеид

Обсиспецесустадит

Обсиспецесубсдант

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецесустадант

Обсиспецесустадат

Обсиспецидинт

Обсиспедисустодеид

Обсиспедисустадит

Обсиспедисубсдант

Обсиспедисуперсдант

Обсиспедисустадант

Обсиспедисустадат

Обсиспецидент

Обсиспедесустодеид

Обсиспедесустадит

Обсиспедесубсдант

Обсиспедесуперсдант

Обсиспедесустадант

Обсиспедесустадат

Обсиспецидит

Обсиспецисустодеид

Обсиспецисустадит

Обсиспецисубсдант

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецисустадант

Обсиспецисустадат

Обсиспецодеид

Обсиспецосустодеид

Обсиспецосустадит

Обсиспецосубсдант

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецосустадант

Обсиспецосустадат

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обсисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецицентодеид

Обсиспецацентосустодеид

Обсиспецацентосустадит

Обсиспецацентосубсдант

Обсиспецацентосуперсдант

Обсиспецацентосустадант

Обсиспецацентосустадат

Обсиспецицентодеид

Обсиспецецентосустодеид

Обсиспецецентосустадит

Обсиспецецентосубсдант

Обсиспецецентосуперсдант

Обсиспецецентосустадант

Обсиспецецентосустадат

Обсиспецицентодеид

Обсиспедицентосустодеид

Обсиспедицентосустадит

Обсиспедицентосубсдант

Обсиспедицентосуперсдант

Обсиспедицентосустадант

Обсиспедицентосустадат

Обсиспецицентодеид

Обсиспедецентосустодеид

Обсиспедецентосустадит

Обсиспедецентосубсдант

Обсиспедецентосуперсдант

Обсиспедецентосустадант

Обсиспедецентосустадат

Обсиспецицентодеид

Обсиспецицентосустодеид

Обсиспецицентосустадит

Обсиспецицентосубсдант

Обсиспецицентосуперсдант

Обсиспецицентосустадант

Обсиспецицентосустадат

Обсиспецоцентодеид

Обсиспецоцентосустодеид

Обсиспецоцентосустадит

Обсиспецоцентосубсдант

Обсиспецоцентосуперсдант

Обсиспецоцентосустадант

Обсиспецоцентосустадат

Обсицентодеид

Обсицентосустодеид

Обсицентосустадит

Обсицентосубсдант

Обсицентосуперсдант

Обсицентосустадант

Обсицентосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецицентидент

Обсиспецацентисустодеид

Обсиспецацентисустадит

Обсиспецацентисубсдант

Обсиспецацентисуперсдант

Обсиспецацентисустадант

Обсиспецацентисустадат

Обсиспецицентидент

Обсиспецецентисустодеид

Обсиспецецентисустадит

Обсиспецецентисубсдант

Обсиспецецентисуперсдант

Обсиспецецентисустадант

Обсиспецецентисустадат

Обсиспецицентидент

Обсиспедицентисустодеид

Обсиспедицентисустадит

Обсиспедицентисубсдант

Обсиспедицентисуперсдант

Обсиспедицентисустадант

Обсиспедицентисустадат

Обсиспецицентидент

Обсиспедецентисустодеид

Обсиспедецентисустадит

Обсиспедецентисубсдант

Обсиспедецентисуперсдант

Обсиспедецентисустадант

Обсиспедецентисустадат

Обсиспецицентидент

Обсиспецицентисустодеид

Обсиспецицентисустадит

Обсиспецицентисубсдант

Обсиспецицентисуперсдант

Обсиспецицентисустадант

Обсиспецицентисустадат

Обсиспецоцентидент

Обсиспецоцентисустодеид

Обсиспецоцентисустадит

Обсиспецоцентисубсдант

Обсиспецоцентисуперсдант

Обсиспецоцентисустадант

Обсиспецоцентисустадат

Обсицентидент

Обсицентисустодеид

Обсицентисустадит

Обсицентисубсдант

Обсицентисуперсдант

Обсицентисустадант

Обсицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецитрансцендент

Обсиспецатранссустодеид

Обсиспецатранссустадит

Обсиспецатранссубсдант

Обсиспецатранссуперсдант

Обсиспецатранссустадант

Обсиспецатранссустадат

Обсиспецитрансцендент

Обсиспецетранссустодеид

Обсиспецетранссустадит

Обсиспецетранссубсдант

Обсиспецетранссуперсдант

Обсиспецетранссустадант

Обсиспецетранссустадат

Обсиспецитрансцендент

Обсиспедитранссустодеид

Обсиспедитранссустадит

Обсиспедитранссубсдант

Обсиспедитранссуперсдант

Обсиспедитранссустадант

Обсиспедитранссустадат

Обсиспецитрансцендент

Обсиспедетранссустодеид

Обсиспедетранссустадит

Обсиспедетранссубсдант

Обсиспедетранссуперсдант

Обсиспедетранссустадант

Обсиспедетранссустадат

Обсиспецитрансцендент

Обсиспецитранссустодеид

Обсиспецитранссустадит

Обсиспецитранссубсдант

Обсиспецитранссуперсдант

Обсиспецитранссустадант

Обсиспецитранссустадат

Обсиспецотранссустодеид

Обсиспецотранссустадит

Обсиспецотранссубсдант

Обсиспецотранссуперсдант

Обсиспецотранссустадант

Обсиспецотранссустадат

Обситранссустодеид

Обситранссустадит

Обситранссубсдант

Обситранссуперсдант

Обситранссустадант

Обситранссустадат

Обсиспецотрансцендент

Обситрансцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

9

250

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспециинцендент

Обсиспецаинценсустодеид

Обсиспецаинценсустадит

Обсиспецаинценсубсдант

Обсиспецаинценсуперсдант

Обсиспецаинценсустадант

Обсиспецаинценсустадат

Обсиспециинцендент

Обсиспецеинценсустодеид

Обсиспецеинценсустадит

Обсиспецеинценсубсдант

Обсиспецеинценсуперсдант

Обсиспецеинценсустадант

Обсиспецеинценсустадат

Обсиспециинцендент

Обсиспедиинценсустодеид

Обсиспедиинценсустадит

Обсиспедиинценсубсдант

Обсиспедиинценсуперсдант

Обсиспедиинценсустадант

Обсиспедиинценсустадат

Обсиспециинцендент

Обсиспедеинценсустодеид

Обсиспедеинценсустадит

Обсиспедеинценсубсдант

Обсиспедеинценсуперсдант

Обсиспедеинценсустадант

Обсиспедеинценсустадат

Обсиспециинцендент

Обсиспециинценсустодеид

Обсиспециинценсустадит

Обсиспециинценсубсдант

Обсиспециинценсуперсдант

Обсиспециинценсустадант

Обсиспециинценсустадат

Обсиспецоинцендент

Обсиспецоинценсустодеид

Обсиспецоинценсустадит

Обсиспецоинценсубсдант

Обсиспецоинценсуперсдант

Обсиспецоинценсустадант

Обсиспецоинценсустадат

Обсиинцендент

Обсиинценсустодеид

Обсиинценсустадит

Обсиинценсубсдант

Обсиинценсуперсдант

Обсиинценсустадант

Обсиинценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецицендент

Обсиспецацентесустодеид

Обсиспецацентесустадит

Обсиспецацентесубсдант

Обсиспецацентесуперсдант

Обсиспецацентесустадант

Обсиспецацентесустадат

Обсиспецицендент

Обсиспецецентесустодеид

Обсиспецецентесустадит

Обсиспецецентесубсдант

Обсиспецецентесуперсдант

Обсиспецецентесустадант

Обсиспецецентесустадат

Обсиспецицендент

Обсиспедицентесустодеид

Обсиспедицентесустадит

Обсиспедицентесубсдант

Обсиспедицентесуперсдант

Обсиспедицентесустадант

Обсиспедицентесустадат

Обсиспецицендент

Обсиспедецентесустодеид

Обсиспедецентесустадит

Обсиспедецентесубсдант

Обсиспедецентесуперсдант

Обсиспедецентесустадант

Обсиспедецентесустадат

Обсиспецицендент

Обсиспецицентесустодеид

Обсиспецицентесустадит

Обсиспецицентесубсдант

Обсиспецицентесуперсдант

Обсиспецицентесустадант

Обсиспецицентесустадат

Обсиспецоцендент

Обсиспецоцентесустодеид

Обсиспецоцентесустадит

Обсиспецоцентесубсдант

Обсиспецоцентесуперсдант

Обсиспецоцентесустадант

Обсиспецоцентесустадат

Обсицендент

Обсицентесустодеид

Обсицентесустадит

Обсицентесубсдант

Обсицентесуперсдант

Обсицентесустадант

Обсицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентасустодеид

Обсиспецацентасустадит

Обсиспецацентасубсдант

Обсиспецацентасуперсдант

Обсиспецацентасустадант

Обсиспецацентасустадат

Обсиспецицендат

Обсиспецецентасустодеид

Обсиспецецентасустадит

Обсиспецецентасубсдант

Обсиспецецентасуперсдант

Обсиспецецентасустадант

Обсиспецецентасустадат

Обсиспецицендат

Обсиспедицентасустодеид

Обсиспедицентасустадит

Обсиспедицентасубсдант

Обсиспедицентасуперсдант

Обсиспедицентасустадант

Обсиспедицентасустадат

Обсиспецицендат

Обсиспедецентасустодеид

Обсиспедецентасустадит

Обсиспедецентасубсдант

Обсиспедецентасуперсдант

Обсиспедецентасустадант

Обсиспедецентасустадат

Обсиспецицендат

Обсиспецицентасустодеид

Обсиспецицентасустадит

Обсиспецицентасубсдант

Обсиспецицентасуперсдант

Обсиспецицентасустадант

Обсиспецицентасустадат

Обсиспецоцендат

Обсиспецоцентасустодеид

Обсиспецоцентасустадит

Обсиспецоцентасубсдант

Обсиспецоцентасуперсдант

Обсиспецоцентасустадант

Обсиспецоцентасустадат

Обсицендат

Обсицентесустодеид

Обсицентесустадит

Обсицентесубсдант

Обсицентесуперсдант

Обсицентесустадант

Обсицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNQUX-BC/A-6
DT-VNQUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални експлицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти

13
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентодеид

Обсиспецацентидент

Обсиспецатрансцендент

Обсиспецаинцендент

Обсиспецацендент

Обсиспецацендат

Обсиспецидант

Обсиспецецентодеид

Обсиспецецентидент

Обсиспецетрансцендент

Обсиспецеинцендент

Обсиспецецендент

Обсиспецецендат

Обсиспецидинт

Обсиспедицентодеид

Обсиспедицентидент

Обсиспедитрансцендент

Обсиспедиинцендент

Обсиспедицендент

Обсиспедицендат

Обсиспецидент

Обсиспедецентодеид

Обсиспедецентидент

Обсиспедетрансцендент

Обсиспедеинцендент

Обсиспедецендент

Обсиспедецендат

Обсиспецидит

Обсиспецицентодеид

Обсиспецицентидент

Обсиспецитрансцендент

Обсиспециинцендент

Обсиспецицендент

Обсиспецицендат

Обсиспецодеид

Обсиспецоцентодеид

Обсиспецоцентидент

Обсиспецотрансцендент

Обсиспецоинцендент

Обсиспецоцендент

Обсиспецоцендат

VQХипертиподеид

Обсицентодеид

Обсицентидент

Обситрансцендент

Обсиинцендент

Обсицендент

Обсицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустодеид

Обсиспецацентисустодеид

Обсиспецатранссустодеид

Обсиспецаинценсустодеид

Обсиспецацентесустодеид

Обсиспецацентасустодеид

Обсиспецесустодеид

Обсиспецецентосустодеид

Обсиспецецентисустодеид

Обсиспецетранссустодеид

Обсиспецеинценсустодеид

Обсиспецецентесустодеид

Обсиспецецентасустодеид

Обсиспедисустодеид

Обсиспедицентосустодеид

Обсиспедицентисустодеид

Обсиспедитранссустодеид

Обсиспедиинценсустодеид

Обсиспедицентесустодеид

Обсиспедицентасустодеид

Обсиспедесустодеид

Обсиспедецентосустодеид

Обсиспедецентисустодеид

Обсиспедетранссустодеид

Обсиспедеинценсустодеид

Обсиспедецентесустодеид

Обсиспедецентасустодеид

Обсиспецисустодеид

Обсиспецицентосустодеид

Обсиспецицентисустодеид

Обсиспецитранссустодеид

Обсиспециинценсустодеид

Обсиспецицентесустодеид

Обсиспецицентасустодеид

Обсиспецосустодеид

Обсиспецоцентосустодеид

Обсиспецоцентисустодеид

Обсиспецотранссустодеид

Обсиспецоинценсустодеид

Обсиспецоцентесустодеид

Обсиспецоцентасустодеид

Обсисустодеид

Обсицентосустодеид

Обсицентисустодеид

Обситранссустодеид

Обсиинценсустодеид

Обсиценте
сустодеид

Обсицентасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустадит

Обсиспецацентисустадит

Обсиспецатранссустадит

Обсиспецаинценсустадит

Обсиспецацентесустадит

Обсиспецацентасустадит

Обсиспецесустадит

Обсиспецецентосустадит

Обсиспецецентисустадит

Обсиспецетранссустадит

Обсиспецеинценсустадит

Обсиспецецентесустадит

Обсиспецецентасустадит

Обсиспедисустадит

Обсиспедицентосустадит

Обсиспедицентисустадит

Обсиспедитранссустадит

Обсиспедиинценсустадит

Обсиспедицентесустадит

Обсиспедицентасустадит

Обсиспедесустадит

Обсиспедецентосустадит

Обсиспедецентисустадит

Обсиспедетранссустадит

Обсиспедеинценсустадит

Обсиспедецентесустадит

Обсиспедецентасустадит

Обсиспецисустадит

Обсиспецицентосустадит

Обсиспецицентисустадит

Обсиспецитранссустадит

Обсиспециинценсустадит

Обсиспецицентесустадит

Обсиспецицентасустадит

Обсиспецосустадит

Обсиспецоцентосустадит

Обсиспецоцентисустадит

Обсиспецотранссустадит

Обсиспецоинценсустадит

Обсиспецоцентесустадит

Обсиспецоцентасустадит

Обсисустадит

Обсицентосустадит

Обсицентисустадит

Обситранссустадит

Обсиинценсустадит

Обсиценте
сустадит

Обсицентасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосубсдант

Обсиспецацентисубсдант

Обсиспецатранссубсдант

Обсиспецаинценсубсдант

Обсиспецацентесубсдант

Обсиспецацентасубсдант

Обсиспецесубсдант

Обсиспецецентосубсдант

Обсиспецецентисубсдант

Обсиспецетранссубсдант

Обсиспецеинценсубсдант

Обсиспецецентесубсдант

Обсиспецецентасубсдант

Обсиспедисубсдант

Обсиспедицентосубсдант

Обсиспедицентисубсдант

Обсиспедитранссубсдант

Обсиспедиинценсубсдант

Обсиспедицентесубсдант

Обсиспедицентасубсдант

Обсиспедесубсдант

Обсиспедецентосубсдант

Обсиспедецентисубсдант

Обсиспедетранссубсдант

Обсиспедеинценсубсдант

Обсиспедецентесубсдант

Обсиспедецентасубсдант

Обсиспецисубсдант

Обсиспецицентосубсдант

Обсиспецицентисубсдант

Обсиспецитранссубсдант

Обсиспециинценсубсдант

Обсиспецицентесубсдант

Обсиспецицентасубсдант

Обсиспецосубсдант

Обсиспецоцентосубсдант

Обсиспецоцентисубсдант

Обсиспецотранссубсдант

Обсиспецоинценсубсдант

Обсиспецоцентесубсдант

Обсиспецоцентасубсдант

Обсисубсдант

Обсицентосубсдант

Обсицентисубсдант

Обситранссубсдант

Обсиинценсубсдант

Обсиценте
субсдант

Обсицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосуперсдант

Обсиспецацентисуперсдант

Обсиспецатранссуперсдант

Обсиспецаинценсуперсдант

Обсиспецацентесуперсдант

Обсиспецацентасуперсдант

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецецентосуперсдант

Обсиспецецентисуперсдант

Обсиспецетранссуперсдант

Обсиспецеинценсуперсдант

Обсиспецецентесуперсдант

Обсиспецецентасуперсдант

Обсиспедисуперсдант

Обсиспедицентосуперсдант

Обсиспедицентисуперсдант

Обсиспедитранссуперсдант

Остиспедиинценсуперсдант

Обсиспедицентесуперсдант

Обсиспедицентасуперсдант

Обсиспедесуперсдант

Обсиспедецентосуперсдант

Обсиспедецентисуперсдант

Обсиспедетранссуперсдант

Обсиспедеинценсуперсдант

Обсиспедецентесуперсдант

Обсиспедецентасуперсдант

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецицентосуперсдант

Обсиспецицентисуперсдант

Обсиспецитранссуперсдант

Обсиспециинценсуперсдант

Обсиспецицентесуперсдант

Обсиспецицентасуперсдант

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецоцентосуперсдант

Обсиспецоцентисуперсдант

Обсиспецотранссуперсдант

Обсиспецоинценсуперсдант

Обсиспецоцентесуперсдант

Обсиспецоцентасуперсдант

Обсисуперсдант

Обсицентосуперсдант

Обсицентисуперсдант

Обситранссуперсдант

Обсиинценсуперсдант

Обсиценте
суперсдант

Обсицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустадант

Обсиспецацентисустадант

Обсиспецатранссустадант

Обсиспецаинценсустадант

Обсиспецацентесустадант

Обсиспецацентасустадант

Обсиспецесустадант

Обсиспецецентосустадант

Обсиспецецентисустадант

Обсиспецетранссустадант

Обсиспецеинценсустадант

Обсиспецецентесустадант

Обсиспецецентасустадант

Обсиспедисустадант

Обсиспедицентосустадант

Обсиспедицентисустадант

Обсиспедитранссустадант

Обсиспедиинценсустадант

Обсиспедицентесустадант

Обсиспедицентасустадант

Обсиспедесустадант

Обсиспедецентосустадант

Обсиспедецентисустадант

Обсиспедетранссустадант

Обсиспедеинценсустадант

Обсиспедецентесустадант

Обсиспедецентасустадант

Обсиспецисустадант

Обсиспецицентосустадант

Обсиспецицентисустадант

Обсиспецитранссустадант

Обсиспециинценсустадант

Обсиспецицентесустадант

Обсиспецицентасустадант

Обсиспецосустадант

Обсиспецоцентосустадант

Обсиспецоцентисустадант

Обсиспецотранссустадант

Обсиспецоинценсустадант

Обсиспецоцентесустадант

Обсиспецоцентасустадант

Обсисустадант

Обсицентосустадант

Обсицентисустадант

Обситранссустадант

Обсиинценсустадант

Обсиценте
сустадант

Обсицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентосустадат

Обсиспецацентисустадат

Обсиспецатранссустадат

Обсиспецаинценсустадат

Обсиспецацентесустадат

Обсиспецацентасустадат

Обсиспецесустадат

Обсиспецецентосустадат

Обсиспецецентисустадат

Обсиспецетранссустадат

Обсиспецеинценсустадат

Обсиспецецентесустадат

Обсиспецецентасустадат

Обсиспедисустадат

Обсиспедицентосустадат

Обсиспедицентисустадат

Обсиспедитранссустадат

Обсиспедиинценсустадат

Обсиспедицентесустадат

Обсиспедицентасустадат

Обсиспедесустадат

Обсиспедецентосустадат

Обсиспедецентисустадат

Обсиспедетранссустадат

Обсиспедеинценсустадат

Обсиспедецентесустадат

Обсиспедецентасустадат

Обсиспецисустадат

Обсиспецицентосустадат

Обсиспецицентисустадат

Обсиспецитранссустадат

Обсиспециинценсустадат

Обсиспецицентесустадат

Обсиспецицентасустадат

Обсиспецосустадат

Обсиспецоцентосустадат

Обсиспецоцентисустадат

Обсиспецотранссустадат

Обсиспецоинценсустадат

Обсиспецоцентесустадат

Обсиспецоцентасустадат

Обсисустадат

Обсицентосустадат

Обсицентисустадат

Обситранссустадат

Обсиинценсустадат

Обсиценте
сустадат

Обсицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсицендат

Обсицентасустодеид

Обсицентасустадит

Обсицентасубсдант

Обсицентасуперсдант

Обсицентасустадант

Обсицентасустадат

Обсицендент

Обсицентесустодеид

Обсицентесустадит

Обсицентесубсдант

Обсицентесуперсдант

Обсицентесустадант

Обсицентесустадат

Обсиинцендент

Обсиинценсустодеид

Обсиинценсустадит

Обсиинценсубсдант

Обсиинценсуперсдант

Обсиинценсустадант

Обсиинценсустадат

Обситрансцендент

Обситранссустодеид

Обситранссустадит

Обситранссубсдант

Обситранссуперсдант

Обситранссустадант

Обситранссустадат

Обсицентидент

Обсицентисустодеид

Обсицентисустадит

Обсицентисубсдант

Обсицентисуперсдант

Обсицентисустадант

Обсицентисустадат

Обсицентодеид

Обсицентосустодеид

Обсицентосустадит

Обсицентосубсдант

Обсицентосуперсдант

Обсицентосустадант

Обсицентосустадат

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обсисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецоцентасустодеид

Обсиспецоцентасустадит

Обсиспецоцентасубсдант

Обсиспецоцентасуперсдант

Обсиспецоцентасустадант

Обсиспецоцентасустадат

Обсиспецоцендент

Обсиспецоцентесустодеид

Обсиспецоцентесустадит

Обсиспецоцентесубсдант

Обсиспецоцентесуперсдант

Обсиспецоцентесустадант

Обсиспецоцентесустадат

Обсиспецоинцендент

Обсиспецоинценсустодеид

Обсиспецоинценсустадит

Обсиспецоинценсубсдант

Обсиспецоинценсуперсдант

Обсиспецоинценсустадант

Обсиспецоинценсустадат

Обсиспецотрансцендент

Обсиспецотранссустодеид

Обсиспецотранссустадит

Обсиспецотранссубсдант

Обсиспецотранссуперсдант

Обсиспецотранссустадант

Обсиспецотранссустадат

Обсиспецоцентидент

Обсиспецоцентисустодеид

Обсиспецоцентисустадит

Обсиспецоцентисубсдант

Обсиспецоцентисуперсдант

Обсиспецоцентисустадант

Обсиспецоцентисустадат

Обсиспецоцентодеид

Обсиспецоцентосустодеид

Обсиспецоцентосустадит

Обсиспецоцентосубсдант

Обсиспецоцентосуперсдант

Обсиспецоцентосустадант

Обсиспецоцентосустадат

Обсиспецодеид

Обсиспецосустодеид

Обсиспецосустадит

Обсиспецосубсдант

Обсиспецосуперсдант

Обсиспецосустадант

Обсиспецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецицентасустодеид

Обсиспецицентасустадит

Обсиспецицентасубсдант

Обсиспецицентасуперсдант

Обсиспецицентасустадант

Обсиспецицентасустадат

Обсиспецицендент

Обсиспецицентесустодеид

Обсиспецицентесустадит

Обсиспецицентесубсдант

Обсиспецицентесуперсдант

Обсиспецицентесустадант

Обсиспецицентесустадат

Обсиспециинцендент

Обсиспециинценсустодеид

Обсиспециинценсустадит

Обсиспециинценсубсдант

Обсиспециинценсуперсдант

Обсиспециинценсустадант

Обсиспециинценсустадат

Обсиспецитрансцендент

Обсиспецитранссустодеид

Обсиспецитранссустадит

Обсиспецитранссубсдант

Обсиспецитранссуперсдант

Обсиспецитранссустадант

Обсиспецитранссустадат

Обсиспецицентидент

Обсиспецицентисустодеид

Обсиспецицентисустадит

Обсиспецицентисубсдант

Обсиспецицентисуперсдант

Обсиспецицентисустадант

Обсиспецицентисустадат

Обсиспецицентодеид

Обсиспецицентосустодеид

Обсиспецицентосустадит

Обсиспецицентосубсдант

Обсиспецицентосуперсдант

Обсиспецицентосустадант

Обсиспецицентосустадат

Обсиспецидит

Обсиспецисустодеид

Обсиспецисустадит

Обсиспецисубсдант

Обсиспецисуперсдант

Обсиспецисустадант

Обсиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспедецентасустодеид

Обсиспедецентасустадит

Обсиспедецентасубсдант

Обсиспедецентасуперсдант

Обсиспедецентасустадант

Обсиспедецентасустадат

Обсиспедецендент

Обсиспедецентесустодеид

Обсиспедецентесустадит

Обсиспедецентесубсдант

Обсиспедецентесуперсдант

Обсиспедецентесустадант

Обсиспедецентесустадат

Обсиспедеинцендент

Обсиспедеинценсустодеид

Обсиспедеинценсустадит

Обсиспедеинценсубсдант

Обсиспедеинценсуперсдант

Обсиспедеинценсустадант

Обсиспедеинценсустадат

Обсиспедетрансцендент

Обсиспедетранссустодеид

Обсиспедетранссустадит

Обсиспедетранссубсдант

Обсиспедетранссуперсдант

Обсиспедетранссустадант

Обсиспедетранссустадат

Обсиспедецентидент

Обсиспедецентисустодеид

Обсиспедецентисустадит

Обсиспедецентисубсдант

Обсиспедецентисуперсдант

Обсиспедецентисустадант

Обсиспедецентисустадат

Обсиспедецентодеид

Обсиспедецентосустодеид

Обсиспедецентосустадит

Обсиспедецентосубсдант

Обсиспедецентосуперсдант

Обсиспедецентосустадант

Обсиспедецентосустадат

Обсиспецидент

Обсиспедесустодеид

Обсиспедесустадит

Обсиспедесубсдант

Обсиспедесуперсдант

Обсиспедесустадант

Обсиспедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспедицентасустодеид

Обсиспедицентасустадит

Обсиспедицентасубсдант

Обсиспедицентасуперсдант

Обсиспедицентасустадант

Обсиспедицентасустадат

Обсиспедицендент

Обсиспедицентесустодеид

Обсиспедицентесустадит

Обсиспедицентесубсдант

Обсиспедицентесуперсдант

Обсиспедицентесустадант

Обсиспедицентесустадат

Обсиспедиинцендент

Обсиспедиинценсустодеид

Обсиспедиинценсустадит

Обсиспедиинценсубсдант

Обсиспедиинценсуперсдант

Обсиспедиинценсустадант

Обсиспедиинценсустадат

Обсиспедитрансцендент

Обсиспедитранссустодеид

Обсиспедитранссустадит

Обсиспедитранссубсдант

Обсиспедитранссуперсдант

Обсиспедитранссустадант

Обсиспедитранссустадат

Обсиспедицентидент

Обсиспедицентисустодеид

Обсиспедицентисустадит

Обсиспедицентисубсдант

Обсиспедицентисуперсдант

Обсиспедицентисустадант

Обсиспедицентисустадат

Обсиспедицентодеид

Обсиспедицентосустодеид

Обсиспедицентосустадит

Обсиспедицентосубсдант

Обсиспедицентосуперсдант

Обсиспедицентосустадант

Обсиспедицентосустадат

Обсиспецидинт

Обсиспедисустодеид

Обсиспедисустадит

Обсиспедисубсдант

Обсиспедисуперсдант

Обсиспедисустадант

Обсиспедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецецентасустодеид

Обсиспецецентасустадит

Обсиспецецентасубсдант

Обсиспецецентасуперсдант

Обсиспецецентасустадант

Обсиспецецентасустадат

Обсиспецецендент

Обсиспецецентесустодеид

Обсиспецецентесустадит

Обсиспецецентесубсдант

Обсиспецецентесуперсдант

Обсиспецецентесустадант

Обсиспецецентесустадат

Обсиспецеинцендент

Обсиспецеинценсустодеид

Обсиспецеинценсустадит

Обсиспецеинценсубсдант

Обсиспецеинценсуперсдант

Обсиспецеинценсустадант

Обсиспецеинценсустадат

Обсиспецетрансцендент

Обсиспецетранссустодеид

Обсиспецетранссустадит

Обсиспецетранссубсдант

Обсиспецетранссуперсдант

Обсиспецетранссустадант

Обсиспецетранссустадат

Обсиспецецентидент

Обсиспецецентисустодеид

Обсиспецецентисустадит

Обсиспецецентисубсдант

Обсиспецецентисуперсдант

Обсиспецецентисустадант

Обсиспецецентисустадат

Обсиспецецентодеид

Обсиспецецентосустодеид

Обсиспецецентосустадит

Обсиспецецентосубсдант

Обсиспецецентосуперсдант

Обсиспецецентосустадант

Обсиспецецентосустадат

Обсиспецидант

Обсиспецесустодеид

Обсиспецесустадит

Обсиспецесубсдант

Обсиспецесуперсдант

Обсиспецесустадант

Обсиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсиспецацентасустодеид

Обсиспецацентасустадит

Обсиспецацентасубсдант

Обсиспецацентасуперсдант

Обсиспецацентасустадант

Обсиспецацентасустадат

Обсиспецацендент

Обсиспецацентесустодеид

Обсиспецацентесустадит

Обсиспецацентесубсдант

Обсиспецацентесуперсдант

Обсиспецацентесустадант

Обсиспецацентесустадат

Обсиспецаинцендент

Обсиспецаинценсустодеид

Обсиспецаинценсустадит

Обсиспецаинценсубсдант

Обсиспецаинценсуперсдант

Обсиспецаинценсустадант

Обсиспецаинценсустадат

Обсиспецатрансцендент

Обсиспецатранссустодеид

Обсиспецатранссустадит

Обсиспецатранссубсдант

Обсиспецатранссуперсдант

Обсиспецатранссустадант

Обсиспецатранссустадат

Обсиспецацентидент

Обсиспецацентисустодеид

Обсиспецацентисустадит

Обсиспецацентисубсдант

Обсиспецацентисуперсдант

Обсиспецацентисустадант

Обсиспецацентисустадат

Обсиспецацентодеид

Обсиспецацентосустодеид

Обсиспецацентосустадит

Обсиспецацентосубсдант

Обсиспецацентосуперсдант

Обсиспецацентосустадант

Обсиспецацентосустадат

Обсиспецидат

Обсиспецасустодеид

Обсиспецасустадит

Обсиспецасубсдант

Обсиспецасуперсдант

Обсиспецасустадант

Обсиспецасустадат

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

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например специдинт на
инцендента, специдинт на инцендента на субсданта).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: спедисубсдант, което означава спедецидинт на субсданта; спетрансцендент, което означава специдент на трансцендента; специсустадант, което означава специдит на сустаданта).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VO-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обти30
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

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

A

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

DT-VNOUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни експлицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецасустодеид

Обтиспецасустадит

Обтиспецасубсдант

Обтиспецасуперсдант

Обтиспецасустадант

Обтиспецасустадат

Обтиспецидант

Обтиспецесустодеид

Обтиспецесустадит

Обтиспецесубсдант

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецесустадант

Обтиспецесустадат

Обтиспецидинт

Обтиспедисустодеид

Обтиспедисустадит

Обтиспедисубсдант

Обтиспедисуперсдант

Обтиспедисустадант

Обтиспедисустадат

Обтиспецидент

Обтиспедесустодеид

Обтиспедесустадит

Обтиспедесубсдант

Обтиспедесуперсдант

Обтиспедесустадант

Обтиспедесустадат

Обтиспецидит

Обтиспецисустодеид

Обтиспецисустадит

Обтиспецисубсдант

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецисустадант

Обтиспецисустадат

Обтиспецодеид

Обтиспецосустодеид

Обтиспецосустадит

Обтиспецосубсдант

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецосустадант

Обтиспецосустадат

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецицентодеид

Обтиспецацентосустодеид

Обтиспецацентосустадит

Обтиспецацентосубсдант

Обтиспецацентосуперсдант

Обтиспецацентосустадант

Обтиспецацентосустадат

Обтиспецицентодеид

Обтиспецецентосустодеид

Обтиспецецентосустадит

Обтиспецецентосубсдант

Обтиспецецентосуперсдант

Обтиспецецентосустадант

Обтиспецецентосустадат

Обтиспецицентодеид

Обтиспедицентосустодеид

Обтиспедицентосустадит

Обтиспедицентосубсдант

Обтиспедицентосуперсдант

Обтиспедицентосустадант

Обтиспедицентосустадат

Обтиспецицентодеид

Обтиспедецентосустодеид

Обтиспедецентосустадит

Обтиспедецентосубсдант

Обтиспедецентосуперсдант

Обтиспедецентосустадант

Обтиспедецентосустадат

Обтиспецицентодеид

Обтиспецицентосустодеид

Обтиспецицентосустадит

Обтиспецицентосубсдант

Обтиспецицентосуперсдант

Обтиспецицентосустадант

Обтиспецицентосустадат

Обтиспецоцентодеид

Обтиспецоцентосустодеид

Обтиспецоцентосустадит

Обтиспецоцентосубсдант

Обтиспецоцентосуперсдант

Обтиспецоцентосустадант

Обтиспецоцентосустадат

Обтицентодеид

Обтицентосустодеид

Обтицентосустадит

Обтицентосубсдант

Обтицентосуперсдант

Обтицентосустадант

Обтицентосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецицентидент

Обтиспецацентисустодеид

Обтиспецацентисустадит

Обтиспецацентисубсдант

Обтиспецацентисуперсдант

Обтиспецацентисустадант

Обтиспецацентисустадат

Обтиспецицентидент

Обтиспецецентисустодеид

Обтиспецецентисустадит

Обтиспецецентисубсдант

Обтиспецецентисуперсдант

Обтиспецецентисустадант

Обтиспецецентисустадат

Обтиспецицентидент

Обтиспедицентисустодеид

Обтиспедицентисустадит

Обтиспедицентисубсдант

Обтиспедицентисуперсдант

Обтиспедицентисустадант

Обтиспедицентисустадат

Обтиспецицентидент

Обтиспедецентисустодеид

Обтиспедецентисустадит

Обтиспедецентисубсдант

Обтиспедецентисуперсдант

Обтиспедецентисустадант

Обтиспедецентисустадат

Обтиспецицентидент

Обтиспецицентисустодеид

Обтиспецицентисустадит

Обтиспецицентисубсдант

Обтиспецицентисуперсдант

Обтиспецицентисустадант

Обтиспецицентисустадат

Обтиспецоцентидент

Обтиспецоцентисустодеид

Обтиспецоцентисустадит

Обтиспецоцентисубсдант

Обтиспецоцентисуперсдант

Обтиспецоцентисустадант

Обтиспецоцентисустадат

Обтицентидент

Обтицентисустодеид

Обтицентисустадит

Обтицентисубсдант

Обтицентисуперсдант

Обтицентисустадант

Обтицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецитрансцендент

Обтиспецатранссустодеид

Обтиспецатранссустадит

Обтиспецатранссубсдант

Обтиспецатранссуперсдант

Обтиспецатранссустадант

Обтиспецатранссустадат

Обтиспецитрансцендент

Обтиспецетранссустодеид

Обтиспецетранссустадит

Обтиспецетранссубсдант

Обтиспецетранссуперсдант

Обтиспецетранссустадант

Обтиспецетранссустадат

Обтиспецитрансцендент

Обтиспедитранссустодеид

Обтиспедитранссустадит

Обтиспедитранссубсдант

Обтиспедитранссуперсдант

Обтиспедитранссустадант

Обтиспедитранссустадат

Обтиспецитрансцендент

Обтиспедетранссустодеид

Обтиспедетранссустадит

Обтиспедетранссубсдант

Обтиспедетранссуперсдант

Обтиспедетранссустадант

Обтиспедетранссустадат

Обтиспецитрансцендент

Обтиспецитранссустодеид

Обтиспецитранссустадит

Обтиспецитранссубсдант

Обтиспецитранссуперсдант

Обтиспецитранссустадант

Обтиспецитранссустадат

Обтиспецотранссустодеид

Обтиспецотранссустадит

Обтиспецотранссубсдант

Обтиспецотранссуперсдант

Обтиспецотранссустадант

Обтиспецотранссустадат

Обтитранссустодеид

Обтитранссустадит

Обтитранссубсдант

Обтитранссуперсдант

Обтитранссустадант

Обтитранссустадат

Обтиспецотрансцендент

Обтитрансцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспециинцендент

Обтиспецаинценсустодеид

Обтиспецаинценсустадит

Обтиспецаинценсубсдант

Обтиспецаинценсуперсдант

Обтиспецаинценсустадант

Обтиспецаинценсустадат

Обтиспециинцендент

Обтиспецеинценсустодеид

Обтиспецеинценсустадит

Обтиспецеинценсубсдант

Обтиспецеинценсуперсдант

Обтиспецеинценсустадант

Обтиспецеинценсустадат

Обтиспециинцендент

Обтиспедиинценсустодеид

Обтиспедиинценсустадит

Обтиспедиинценсубсдант

Обтиспедиинценсуперсдант

Обтиспедиинценсустадант

Обтиспедиинценсустадат

Обтиспециинцендент

Обтиспедеинценсустодеид

Обтиспедеинценсустадит

Обтиспедеинценсубсдант

Обтиспедеинценсуперсдант

Обтиспедеинценсустадант

Обтиспедеинценсустадат

Обтиспециинцендент

Обтиспециинценсустодеид

Обтиспециинценсустадит

Обтиспециинценсубсдант

Обтиспециинценсуперсдант

Обтиспециинценсустадант

Обтиспециинценсустадат

Обтиспецоинцендент

Обтиспецоинценсустодеид

Обтиспецоинценсустадит

Обтиспецоинценсубсдант

Обтиспецоинценсуперсдант

Обтиспецоинценсустадант

Обтиспецоинценсустадат

Обтиинцендент

Обтиинценсустодеид

Обтиинценсустадит

Обтиинценсубсдант

Обтиинценсуперсдант

Обтиинценсустадант

Обтиинценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецицендент

Обтиспецацентесустодеид

Обтиспецацентесустадит

Обтиспецацентесубсдант

Обтиспецацентесуперсдант

Обтиспецацентесустадант

Обтиспецацентесустадат

Обтиспецицендент

Обтиспецецентесустодеид

Обтиспецецентесустадит

Обтиспецецентесубсдант

Обтиспецецентесуперсдант

Обтиспецецентесустадант

Обтиспецецентесустадат

Обтиспецицендент

Обтиспедицентесустодеид

Обтиспедицентесустадит

Обтиспедицентесубсдант

Обтиспедицентесуперсдант

Обтиспедицентесустадант

Обтиспедицентесустадат

Обтиспецицендент

Обтиспедецентесустодеид

Обтиспедецентесустадит

Обтиспедецентесубсдант

Обтиспедецентесуперсдант

Обтиспедецентесустадант

Обтиспедецентесустадат

Обтиспецицендент

Обтиспецицентесустодеид

Обтиспецицентесустадит

Обтиспецицентесубсдант

Обтиспецицентесуперсдант

Обтиспецицентесустадант

Обтиспецицентесустадат

Обтиспецоцендент

Обтиспецоцентесустодеид

Обтиспецоцентесустадит

Обтиспецоцентесубсдант

Обтиспецоцентесуперсдант

Обтиспецоцентесустадант

Обтиспецоцентесустадат

Обтицендент

Обтицентесустодеид

Обтицентесустадит

Обтицентесубсдант

Обтицентесуперсдант

Обтицентесустадант

Обтицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентасустодеид

Обтиспецацентасустадит

Обтиспецацентасубсдант

Обтиспецацентасуперсдант

Обтиспецацентасустадант

Обтиспецацентасустадат

Обтиспецицендат

Обтиспецецентасустодеид

Обтиспецецентасустадит

Обтиспецецентасубсдант

Обтиспецецентасуперсдант

Обтиспецецентасустадант

Обтиспецецентасустадат

Обтиспецицендат

Обтиспедицентасустодеид

Обтиспедицентасустадит

Обтиспедицентасубсдант

Обтиспедицентасуперсдант

Обтиспедицентасустадант

Обтиспедицентасустадат

Обтиспецицендат

Обтиспедецентасустодеид

Обтиспедецентасустадит

Обтиспедецентасубсдант

Обтиспедецентасуперсдант

Обтиспедецентасустадант

Обтиспедецентасустадат

Обтиспецицендат

Обтиспецицентасустодеид

Обтиспецицентасустадит

Обтиспецицентасубсдант

Обтиспецицентасуперсдант

Обтиспецицентасустадант

Обтиспецицентасустадат

Обтиспецоцендат

Обтиспецоцентасустодеид

Обтиспецоцентасустадит

Обтиспецоцентасубсдант

Обтиспецоцентасуперсдант

Обтиспецоцентасустадант

Обтиспецоцентасустадат

Обтицендат

Обтицентесустодеид

Обтицентесустадит

Обтицентесубсдант

Обтицентесуперсдант

Обтицентесустадант

Обтицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNOUX-BC/A-6
DT-VNOUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални експлицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентодеид

Обтиспецацентидент

Обтиспецатрансцендент

Обтиспецаинцендент

Обтиспецацендент

Обтиспецацендат

Обтиспецидант

Обтиспецецентодеид

Обтиспецецентидент

Обтиспецетрансцендент

Обтиспецеинцендент

Обтиспецецендент

Обтиспецецендат

Обтиспецидинт

Обтиспедицентодеид

Обтиспедицентидент

Обтиспедитрансцендент

Обтиспедиинцендент

Обтиспедицендент

Обтиспедицендат

Обтиспецидент

Обтиспедецентодеид

Обтиспедецентидент

Обтиспедетрансцендент

Обтиспедеинцендент

Обтиспедецендент

Обтиспедецендат

Обтиспецидит

Обтиспецицентодеид

Обтиспецицентидент

Обтиспецитрансцендент

Обтиспециинцендент

Обтиспецицендент

Обтиспецицендат

Обтиспецодеид

Обтиспецоцентодеид

Обтиспецоцентидент

Обтиспецотрансцендент

Обтиспецоинцендент

Обтиспецоцендент

Обтиспецоцендат

VOХипертиподеид

Обтицентодеид

Обтицентидент

Обтитрансце
ндент

Обтиинцендент

Обтицендент

Обтицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустодеид

Обтиспецацентисустодеид

Обтиспецатранссустодеид

Обтиспецаинценсустодеид

Обтиспецацентесустодеид

Обтиспецацентасустодеид

Обтиспецесустодеид

Обтиспецецентосустодеид

Обтиспецецентисустодеид

Обтиспецетранссустодеид

Обтиспецеинценсустодеид

Обтиспецецентесустодеид

Обтиспецецентасустодеид

Обтиспедисустодеид

Обтиспедицентосустодеид

Обтиспедицентисустодеид

Обтиспедитранссустодеид

Обтиспедиинценсустодеид

Обтиспедицентесустодеид

Обтиспедицентасустодеид

Обтиспедесустодеид

Обтиспедецентосустодеид

Обтиспедецентисустодеид

Обтиспедетранссустодеид

Обтиспедеинценсустодеид

Обтиспедецентесустодеид

Обтиспедецентасустодеид

Обтиспецисустодеид

Обтиспецицентосустодеид

Обтиспецицентисустодеид

Обтиспецитранссустодеид

Обтиспециинценсустодеид

Обтиспецицентесустодеид

Обтиспецицентасустодеид

Обтиспецосустодеид

Обтиспецоцентосустодеид

Обтиспецоцентисустодеид

Обтиспецотранссустодеид

Обтиспецоинценсустодеид

Обтиспецоцентесустодеид

Обтиспецоцентасустодеид

Обтисустодеид

Обтицентосустодеид

Обтицентисустодеид

Обтитранссустодеид

Обтиинценсустодеид

Обтиценте
сустодеид

Обтицентасустодеид

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

43

284
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустадит

Обтиспецацентисустадит

Обтиспецатранссустадит

Обтиспецаинценсустадит

Обтиспецацентесустадит

Обтиспецацентасустадит

Обтиспецесустадит

Обтиспецецентосустадит

Обтиспецецентисустадит

Обтиспецетранссустадит

Обтиспецеинценсустадит

Обтиспецецентесустадит

Обтиспецецентасустадит

Обтиспедисустадит

Обтиспедицентосустадит

Обтиспедицентисустадит

Обтиспедитранссустадит

Обтиспедиинценсустадит

Обтиспедицентесустадит

Обтиспедицентасустадит

Обтиспедесустадит

Обтиспедецентосустадит

Обтиспедецентисустадит

Обтиспедетранссустадит

Обтиспедеинценсустадит

Обтиспедецентесустадит

Обтиспедецентасустадит

Обтиспецисустадит

Обтиспецицентосустадит

Обтиспецицентисустадит

Обтиспецитранссустадит

Обтиспециинценсустадит

Обтиспецицентесустадит

Обтиспецицентасустадит

Обтиспецосустадит

Обтиспецоцентосустадит

Обтиспецоцентисустадит

Обтиспецотранссустадит

Обтиспецоинценсустадит

Обтиспецоцентесустадит

Обтиспецоцентасустадит

Обтисустадит

Обтицентосустадит

Обтицентисустадит

Обтитранссустадит

Обтиинценсустадит

Обтиценте
сустадит

Обтицентасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосубсдант

Обтиспецацентисубсдант

Обтиспецатранссубсдант

Обтиспецаинценсубсдант

Обтиспецацентесубсдант

Обтиспецацентасубсдант

Обтиспецесубсдант

Обтиспецецентосубсдант

Обтиспецецентисубсдант

Обтиспецетранссубсдант

Обтиспецеинценсубсдант

Обтиспецецентесубсдант

Обтиспецецентасубсдант

Обтиспедисубсдант

Обтиспедицентосубсдант

Обтиспедицентисубсдант

Обтиспедитранссубсдант

Обтиспедиинценсубсдант

Обтиспедицентесубсдант

Обтиспедицентасубсдант

Обтиспедесубсдант

Обтиспедецентосубсдант

Обтиспедецентисубсдант

Обтиспедетранссубсдант

Обтиспедеинценсубсдант

Обтиспедецентесубсдант

Обтиспедецентасубсдант

Обтиспецисубсдант

Обтиспецицентосубсдант

Обтиспецицентисубсдант

Обтиспецитранссубсдант

Обтиспециинценсубсдант

Обтиспецицентесубсдант

Обтиспецицентасубсдант

Обтиспецосубсдант

Обтиспецоцентосубсдант

Обтиспецоцентисубсдант

Обтиспецотранссубсдант

Обтиспецоинценсубсдант

Обтиспецоцентесубсдант

Обтиспецоцентасубсдант

Обтисубсдант

Обтицентосубсдант

Обтицентисубсдант

Обтитранссубсдант

Обтиинценсубсдант

Обтиценте
субсдант

Обтицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосуперсдант

Обтиспецацентисуперсдант

Обтиспецатранссуперсдант

Обтиспецаинценсуперсдант

Обтиспецацентесуперсдант

Обтиспецацентасуперсдант

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецецентосуперсдант

Обтиспецецентисуперсдант

Обтиспецетранссуперсдант

Обтиспецеинценсуперсдант

Обтиспецецентесуперсдант

Обтиспецецентасуперсдант

Обтиспедисуперсдант

Обтиспедицентосуперсдант

Обтиспедицентисуперсдант

Обтиспедитранссуперсдант

Обтиспедиинценсуперсдант

Обтиспедицентесуперсдант

Обтиспедицентасуперсдант

Обтиспедесуперсдант

Обтиспедецентосуперсдант

Обтиспедецентисуперсдант

Обтиспедетранссуперсдант

Обтиспедеинценсуперсдант

Обтиспедецентесуперсдант

Обтиспедецентасуперсдант

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецицентосуперсдант

Обтиспецицентисуперсдант

Обтиспецитранссуперсдант

Обтиспециинценсуперсдант

Обтиспецицентесуперсдант

Обтиспецицентасуперсдант

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецоцентосуперсдант

Обтиспецоцентисуперсдант

Обтиспецотранссуперсдант

Обтиспецоинценсуперсдант

Обтиспецоцентесуперсдант

Обтиспецоцентасуперсдант

Обтисуперсдант

Обтицентосуперсдант

Обтицентисуперсдант

Обтитранссуперсдант

Обтиинценсуперсдант

Обтиценте
суперсдант

Обтицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустадант

Обтиспецацентисустадант

Обтиспецатранссустадант

Обтиспецаинценсустадант

Обтиспецацентесустадант

Обтиспецацентасустадант

Обтиспецесустадант

Обтиспецецентосустадант

Обтиспецецентисустадант

Обтиспецетранссустадант

Обтиспецеинценсустадант

Обтиспецецентесустадант

Обтиспецецентасустадант

Обтиспедисустадант

Обтиспедицентосустадант

Обтиспедицентисустадант

Обтиспедитранссустадант

Обтиспедиинценсустадант

Обтиспедицентесустадант

Обтиспедицентасустадант

Обтиспедесустадант

Обтиспедецентосустадант

Обтиспедецентисустадант

Обтиспедетранссустадант

Обтиспедеинценсустадант

Обтиспедецентесустадант

Обтиспедецентасустадант

Обтиспецисустадант

Обтиспецицентосустадант

Обтиспецицентисустадант

Обтиспецитранссустадант

Обтиспециинценсустадант

Обтиспецицентесустадант

Обтиспецицентасустадант

Обтиспецосустадант

Обтиспецоцентосустадант

Обтиспецоцентисустадант

Обтиспецотранссустадант

Обтиспецоинценсустадант

Обтиспецоцентесустадант

Обтиспецоцентасустадант

Обтисустадант

Обтицентосустадант

Обтицентисустадант

Обтитранссустадант

Обтиинценсустадант

Обтиценте
сустадант

Обтицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентосустадат

Обтиспецацентисустадат

Обтиспецатранссустадат

Обтиспецаинценсустадат

Обтиспецацентесустадат

Обтиспецацентасустадат

Обтиспецесустадат

Обтиспецецентосустадат

Обтиспецецентисустадат

Обтиспецетранссустадат

Обтиспецеинценсустадат

Обтиспецецентесустадат

Обтиспецецентасустадат

Обтиспедисустадат

Обтиспедицентосустадат

Обтиспедицентисустадат

Обтиспедитранссустадат

Обтиспедиинценсустадат

Обтиспедицентесустадат

Обтиспедицентасустадат

Обтиспедесустадат

Обтиспедецентосустадат

Обтиспедецентисустадат

Обтиспедетранссустадат

Обтиспедеинценсустадат

Обтиспедецентесустадат

Обтиспедецентасустадат

Обтиспецисустадат

Обтиспецицентосустадат

Обтиспецицентисустадат

Обтиспецитранссустадат

Обтиспециинценсустадат

Обтиспецицентесустадат

Обтиспецицентасустадат

Обтиспецосустадат

Обтиспецоцентосустадат

Обтиспецоцентисустадат

Обтиспецотранссустадат

Обтиспецоинценсустадат

Обтиспецоцентесустадат

Обтиспецоцентасустадат

Обтисустадат

Обтицентосустадат

Обтицентисустадат

Обтитранссустадат

Обтиинценсустадат

Обтиценте
сустадат

Обтицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтицендат

Обтицентасустодеид

Обтицентасустадит

Обтицентасубсдант

Обтицентасуперсдант

Обтицентасустадант

Обтицентасустадат

Обтицендент

Обтицентесустодеид

Обтицентесустадит

Обтицентесубсдант

Обтицентесуперсдант

Обтицентесустадант

Обтицентесустадат

Обтиинцендент

Обтиинценсустодеид

Обтиинценсустадит

Обтиинценсубсдант

Обтиинценсуперсдант

Обтиинценсустадант

Обтиинценсустадат

Обтитрансцендент

Обтитранссустодеид

Обтитранссустадит

Обтитранссубсдант

Обтитранссуперсдант

Обтитранссустадант

Обтитранссустадат

Обтицентидент

Обтицентисустодеид

Обтицентисустадит

Обтицентисубсдант

Обтицентисуперсдант

Обтицентисустадант

Обтицентисустадат

Обтицентодеид

Обтицентосустодеид

Обтицентосустадит

Обтицентосубсдант

Обтицентосуперсдант

Обтицентосустадант

Обтицентосустадат

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецоцентасустодеид

Обтиспецоцентасустадит

Обтиспецоцентасубсдант

Обтиспецоцентасуперсдант

Обтиспецоцентасустадант

Обтиспецоцентасустадат

Обтиспецоцендент

Обтиспецоцентесустодеид

Обтиспецоцентесустадит

Обтиспецоцентесубсдант

Обтиспецоцентесуперсдант

Обтиспецоцентесустадант

Обтиспецоцентесустадат

Обтиспецоинцендент

Обтиспецоинценсустодеид

Обтиспецоинценсустадит

Обтиспецоинценсубсдант

Обтиспецоинценсуперсдант

Обтиспецоинценсустадант

Обтиспецоинценсустадат

Обтиспецотрансцендент

Обтиспецотранссустодеид

Обтиспецотранссустадит

Обтиспецотранссубсдант

Обтиспецотранссуперсдант

Обтиспецотранссустадант

Обтиспецотранссустадат

Обтиспецоцентидент

Обтиспецоцентисустодеид

Обтиспецоцентисустадит

Обтиспецоцентисубсдант

Обтиспецоцентисуперсдант

Обтиспецоцентисустадант

Обтиспецоцентисустадат

Обтиспецоцентодеид

Обтиспецоцентосустодеид

Обтиспецоцентосустадит

Обтиспецоцентосубсдант

Обтиспецоцентосуперсдант

Обтиспецоцентосустадант

Обтиспецоцентосустадат

Обтиспецодеид

Обтиспецосустодеид

Обтиспецосустадит

Обтиспецосубсдант

Обтиспецосуперсдант

Обтиспецосустадант

Обтиспецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецицентасустодеид

Обтиспецицентасустадит

Обтиспецицентасубсдант

Обтиспецицентасуперсдант

Обтиспецицентасустадант

Обтиспецицентасустадат

Обтиспецицендент

Обтиспецицентесустодеид

Обтиспецицентесустадит

Обтиспецицентесубсдант

Обтиспецицентесуперсдант

Обтиспецицентесустадант

Обтиспецицентесустадат

Обтиспециинцендент

Обтиспециинценсустодеид

Обтиспециинценсустадит

Обтиспециинценсубсдант

Обтиспециинценсуперсдант

Обтиспециинценсустадант

Обтиспециинценсустадат

Обтиспецитрансцендент

Обтиспецитранссустодеид

Обтиспецитранссустадит

Обтиспецитранссубсдант

Обтиспецитранссуперсдант

Обтиспецитранссустадант

Обтиспецитранссустадат

Обтиспецицентидент

Обтиспецицентисустодеид

Обтиспецицентисустадит

Обтиспецицентисубсдант

Обтиспецицентисуперсдант

Обтиспецицентисустадант

Обтиспецицентисустадат

Обтиспецицентодеид

Обтиспецицентосустодеид

Обтиспецицентосустадит

Обтиспецицентосубсдант

Обтиспецицентосуперсдант

Обтиспецицентосустадант

Обтиспецицентосустадат

Обтиспецидит

Обтиспецисустодеид

Обтиспецисустадит

Обтиспецисубсдант

Обтиспецисуперсдант

Обтиспецисустадант

Обтиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспедецентасустодеид

Обтиспедецентасустадит

Обтиспедецентасубсдант

Обтиспедецентасуперсдант

Обтиспедецентасустадант

Обтиспедецентасустадат

Обтиспедецендент

Обтиспедецентесустодеид

Обтиспедецентесустадит

Обтиспедецентесубсдант

Обтиспедецентесуперсдант

Обтиспедецентесустадант

Обтиспедецентесустадат

Обтиспедеинцендент

Обтиспедеинценсустодеид

Обтиспедеинценсустадит

Обтиспедеинценсубсдант

Обтиспедеинценсуперсдант

Обтиспедеинценсустадант

Обтиспедеинценсустадат

Обтиспедетрансцендент

Обтиспедетранссустодеид

Обтиспедетранссустадит

Обтиспедетранссубсдант

Обтиспедетранссуперсдант

Обтиспедетранссустадант

Обтиспедетранссустадат

Обтиспедецентидент

Обтиспедецентисустодеид

Обтиспедецентисустадит

Обтиспедецентисубсдант

Обтиспедецентисуперсдант

Обтиспедецентисустадант

Обтиспедецентисустадат

Обтиспедецентодеид

Обтиспедецентосустодеид

Обтиспедецентосустадит

Обтиспедецентосубсдант

Обтиспедецентосуперсдант

Обтиспедецентосустадант

Обтиспедецентосустадат

Обтиспецидент

Обтиспедесустодеид

Обтиспедесустадит

Обтиспедесубсдант

Обтиспедесуперсдант

Обтиспедесустадант

Обтиспедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспедицентасустодеид

Обтиспедицентасустадит

Обтиспедицентасубсдант

Обтиспедицентасуперсдант

Обтиспедицентасустадант

Обтиспедицентасустадат

Обтиспедицендент

Обтиспедицентесустодеид

Обтиспедицентесустадит

Обтиспедицентесубсдант

Обтиспедицентесуперсдант

Обтиспедицентесустадант

Обтиспедицентесустадат

Обтиспедиинцендент

Обтиспедиинценсустодеид

Обтиспедиинценсустадит

Обтиспедиинценсубсдант

Обтиспедиинценсуперсдант

Обтиспедиинценсустадант

Обтиспедиинценсустадат

Обтиспедитрансцендент

Обтиспедитранссустодеид

Обтиспедитранссустадит

Обтиспедитранссубсдант

Обтиспедитранссуперсдант

Обтиспедитранссустадант

Обтиспедитранссустадат

Обтиспедицентидент

Обтиспедицентисустодеид

Обтиспедицентисустадит

Обтиспедицентисубсдант

Обтиспедицентисуперсдант

Обтиспедицентисустадант

Обтиспедицентисустадат

Обтиспедицентодеид

Обтиспедицентосустодеид

Обтиспедицентосустадит

Обтиспедицентосубсдант

Обтиспедицентосуперсдант

Обтиспедицентосустадант

Обтиспедицентосустадат

Обтиспецидинт

Обтиспедисустодеид

Обтиспедисустадит

Обтиспедисубсдант

Обтиспедисуперсдант

Обтиспедисустадант

Обтиспедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецецентасустодеид

Обтиспецецентасустадит

Обтиспецецентасубсдант

Обтиспецецентасуперсдант

Обтиспецецентасустадант

Обтиспецецентасустадат

Обтиспецецендент

Обтиспецецентесустодеид

Обтиспецецентесустадит

Обтиспецецентесубсдант

Обтиспецецентесуперсдант

Обтиспецецентесустадант

Обтиспецецентесустадат

Обтиспецеинцендент

Обтиспецеинценсустодеид

Обтиспецеинценсустадит

Обтиспецеинценсубсдант

Обтиспецеинценсуперсдант

Обтиспецеинценсустадант

Обтиспецеинценсустадат

Обтиспецетрансцендент

Обтиспецетранссустодеид

Обтиспецетранссустадит

Обтиспецетранссубсдант

Обтиспецетранссуперсдант

Обтиспецетранссустадант

Обтиспецетранссустадат

Обтиспецецентидент

Обтиспецецентисустодеид

Обтиспецецентисустадит

Обтиспецецентисубсдант

Обтиспецецентисуперсдант

Обтиспецецентисустадант

Обтиспецецентисустадат

Обтиспецецентодеид

Обтиспецецентосустодеид

Обтиспецецентосустадит

Обтиспецецентосубсдант

Обтиспецецентосуперсдант

Обтиспецецентосустадант

Обтиспецецентосустадат

Обтиспецидант

Обтиспецесустодеид

Обтиспецесустадит

Обтиспецесубсдант

Обтиспецесуперсдант

Обтиспецесустадант

Обтиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтиспецацентасустодеид

Обтиспецацентасустадит

Обтиспецацентасубсдант

Обтиспецацентасуперсдант

Обтиспецацентасустадант

Обтиспецацентасустадат

Обтиспецацендент

Обтиспецацентесустодеид

Обтиспецацентесустадит

Обтиспецацентесубсдант

Обтиспецацентесуперсдант

Обтиспецацентесустадант

Обтиспецацентесустадат

Обтиспецаинцендент

Обтиспецаинценсустодеид

Обтиспецаинценсустадит

Обтиспецаинценсубсдант

Обтиспецаинценсуперсдант

Обтиспецаинценсустадант

Обтиспецаинценсустадат

Обтиспецатрансцендент

Обтиспецатранссустодеид

Обтиспецатранссустадит

Обтиспецатранссубсдант

Обтиспецатранссуперсдант

Обтиспецатранссустадант

Обтиспецатранссустадат

Обтиспецацентидент

Обтиспецацентисустодеид

Обтиспецацентисустадит

Обтиспецацентисубсдант

Обтиспецацентисуперсдант

Обтиспецацентисустадант

Обтиспецацентисустадат

Обтиспецацентодеид

Обтиспецацентосустодеид

Обтиспецацентосустадит

Обтиспецацентосубсдант

Обтиспецацентосуперсдант

Обтиспецацентосустадант

Обтиспецацентосустадат

Обтиспецидат

Обтиспецасустодеид

Обтиспецасустадит

Обтиспецасубсдант

Обтиспецасуперсдант

Обтиспецасустадант

Обтиспецасустадат

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

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the explicite preliminary derelevant typical economic subtenstatiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти и означавано с индекс
DT-VNIUX. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за идейната типоикономика (вж.
също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и
външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна цендентална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа
стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната
икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специдантна икономическа стратификационност
(вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с
индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние
(вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно
измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н.
икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например специдинт на
инцендента, специдинт на инцендента на субсданта).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: спедисубсдант, което означава спедецидинт на субсданта; спетрансцендент, което означава специдент на трансцендента; специсустадант, което означава специдит на сустаданта).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и но58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------си името икономически VI-хипертиподеид, т.е. идеен икономически статихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустодеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустадит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субсдант и икономическия суперсдант.
4. Икономически субсдант (съкр. – субс).
5. Икономически суперсдант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустадант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субсдант и икономически суперсдант.
7. Икономически сустадат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субсдант и икономическия суперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центодеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически центидент (икономически уницендент) (съкр. – центи) –
единство на икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
4. Икономически трансцендент (съкр. – транс).
5. Икономически инцендент (съкр. – инцен).
6. Икономически центдент (икономически цендант) (съкр. – центе) – общо понятие за икономически трансцендент и икономически инцендент.
7. Икономически цендат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецодеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически специдит (съкр. – специ) – единство на икономическия
специдент и икономическия специдинт.
4. Икономически специдент (съкр. – спеде).
5. Икономически специдинт (съкр. – спеди).
6. Икономически специдант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически специдент и икономически специдинт.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия специдент и икономическия специдинт.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с
индекс DT-VNIUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIUX-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни експлицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-VNIUX-AC/B-7

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

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

Специдат

Спецасустодеид

Спецасустадит

Спецасубсдант

Спецасуперсдант

Спецасустадант

Спецасустадат

Специдант

Спецесустодеид

Спецесустадит

Спецесубсдант

Спецесуперсдант

Спецесустадант

Спецесустадат

Специдинт

Спедисустодеид

Спедисустадит

Спедисубсдант

Спедисуперсдант

Спедисустадант

Спедисустадат

Специдент

Спедесустодеид

Спедесустадит

Спедесубсдант

Спедесуперсдант

Спедесустадант

Спедесустадат

Специдит

Специсустодеид

Специсустадит

Специсубсдант

Специсуперсдант

Специсустадант

Специсустадат

Спецодеид

Спецосустодеид

Спецосустадит

Спецосубсдант

Спецосуперсдант

Спецосустадант

Спецосустадат

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специцентодеид

Спецацентосустодеид

Спецацентосустадит

Спецацентосубсдант

Спецацентосуперсдант

Спецацентосустадант

Спецацентосустадат

Специцентодеид

Спецецентосустодеид

Спецецентосустадит

Спецецентосубсдант

Спецецентосуперсдант

Спецецентосустадант

Спецецентосустадат

Специцентодеид

Спедицентосустодеид

Спедицентосустадит

Спедицентосубсдант

Спедицентосуперсдант

Спедицентосустадант

Спедицентосустадат

Специцентодеид

Спедецентосустодеид

Спедецентосустадит

Спедецентосубсдант

Спедецентосуперсдант

Спедецентосустадант

Спедецентосустадат

Специцентодеид

Специцентосустодеид

Специцентосустадит

Специцентосубсдант

Специцентосуперсдант

Специцентосустадант

Специцентосустадат

Спецоцентодеид

Спецоцентосустодеид

Спецоцентосустадит

Спецоцентосубсдант

Спецоцентосуперсдант

Спецоцентосустадант

Спецоцентосустадат

Центодеид

Центосустодеид

Центосустадит

Центосубсдант

Центосуперсдант

Центосустадант

Центосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

63

304

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специцентидент

Спецацентисустодеид

Спецацентисустадит

Спецацентисубсдант

Спецацентисуперсдант

Спецацентисустадант

Спецацентисустадат

Специцентидент

Спецецентисустодеид

Спецецентисустадит

Спецецентисубсдант

Спецецентисуперсдант

Спецецентисустадант

Спецецентисустадат

Специцентидент

Спедицентисустодеид

Спедицентисустадит

Спедицентисубсдант

Спедицентисуперсдант

Спедицентисустадант

Спедицентисустадат

Специцентидент

Спедецентисустодеид

Спедецентисустадит

Спедецентисубсдант

Спедецентисуперсдант

Спедецентисустадант

Спедецентисустадат

Специцентидент

Специцентисустодеид

Специцентисустадит

Специцентисубсдант

Специцентисуперсдант

Специцентисустадант

Специцентисустадат

Спецоцентидент

Спецоцентисустодеид

Спецоцентисустадит

Спецоцентисубсдант

Спецоцентисуперсдант

Спецоцентисустадант

Спецоцентисустадат

Центидент

Центисустодеид

Центисустадит

Центисубсдант

Центисуперсдант

Центисустадант

Центисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специтрансцендент

Спецатранссустодеид

Спецатранссустадит

Спецатранссубсдант

Спецатранссуперсдант

Спецатранссустадант

Спецатранссустадат

Специтрансцендент

Спецетранссустодеид

Спецетранссустадит

Спецетранссубсдант

Спецетранссуперсдант

Спецетранссустадант

Спецетранссустадат

Специтрансцендент

Спедитранссустодеид

Спедитранссустадит

Спедитранссубсдант

Спедитранссуперсдант

Спедитранссустадант

Спедитранссустадат

Специтрансцендент

Спедетранссустодеид

Спедетранссустадит

Спедетранссубсдант

Спедетранссуперсдант

Спедетранссустадант

Спедетранссустадат

Специтрансцендент

Специтранссустодеид

Специтранссустадит

Специтранссубсдант

Специтранссуперсдант

Специтранссустадант

Специтранссустадат

Спецотрансцендент

Спецотранссустодеид

Спецотранссустадит

Спецотранссубсдант

Спецотранссуперсдант

Спецотранссустадант

Спецотранссустадат

Трансцендент

Транссустодеид

Транссустадит

Транссубсдант

Транссуперсдант

Транссустадант

Транссустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специинцендент

Спецаинценсустодеид

Спецаинценсустадит

Спецаинценсубсдант

Спецаинценсуперсдант

Спецаинценсустадант

Спецаинценсустадат

Специинцендент

Спецеинценсустодеид

Спецеинценсустадит

Спецеинценсубсдант

Спецеинценсуперсдант

Спецеинценсустадант

Спецеинценсустадат

Специинцендент

Спедиинценсустодеид

Спедиинценсустадит

Спедиинценсубсдант

Спедиинценсуперсдант

Спедиинценсустадант

Спедиинценсустадат

Специинцендент

Спедеинценсустодеид

Спедеинценсустадит

Спедеинценсубсдант

Спедеинценсуперсдант

Спедеинценсустадант

Спедеинценсустадат

Специинцендент

Специинценсустодеид

Специинценсустадит

Специинценсубсдант

Специинценсуперсдант

Специинценсустадант

Специинценсустадат

Спецоинцендент

Спецоинценсустодеид

Спецоинценсустадит

Спецоинценсубсдант

Спецоинценсуперсдант

Спецоинценсустадант

Спецоинценсустадат

Инцендент

Инценсустодеид

Инценсустадит

Инценсубсдант

Инценсуперсдант

Инценсустадант

Инценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специцендент

Спецацентесустодеид

Спецацентесустадит

Спецацентесубсдант

Спецацентесуперсдант

Спецацентесустадант

Спецацентесустадат

Специцендент

Спецецентесустодеид

Спецецентесустадит

Спецецентесубсдант

Спецецентесуперсдант

Спецецентесустадант

Спецецентесустадат

Специцендент

Спедицентесустодеид

Спедицентесустадит

Спедицентесубсдант

Спедицентесуперсдант

Спедицентесустадант

Спедицентесустадат

Специцендент

Спедецентесустодеид

Спедецентесустадит

Спедецентесубсдант

Спедецентесуперсдант

Спедецентесустадант

Спедецентесустадат

Специцендент

Специцентесустодеид

Специцентесустадит

Специцентесубсдант

Специцентесуперсдант

Специцентесустадант

Специцентесустадат

Спецоцендент

Спецоцентесустодеид

Спецоцентесустадит

Спецоцентесубсдант

Спецоцентесуперсдант

Спецоцентесустадант

Спецоцентесустадат

Цендент

Центесустодеид

Центесустадит

Центесубсдант

Центесуперсдант

Центесустадант

Центесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

67

308

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специцендат

Спецацентасустодеид

Спецацентасустадит

Спецацентасубсдант

Спецацентасуперсдант

Спецацентасустадант

Спецацентасустадат

Специцендат

Спецецентасустодеид

Спецецентасустадит

Спецецентасубсдант

Спецецентасуперсдант

Спецецентасустадант

Спецецентасустадат

Специцендат

Спедицентасустодеид

Спедицентасустадит

Спедицентасубсдант

Спедицентасуперсдант

Спедицентасустадант

Спедицентасустадат

Специцендат

Спедецентасустодеид

Спедецентасустадит

Спедецентасубсдант

Спедецентасуперсдант

Спедецентасустадант

Спедецентасустадат

Специцендат

Специцентасустодеид

Специцентасустадит

Специцентасубсдант

Специцентасуперсдант

Специцентасустадант

Специцентасустадат

Спецоцендат

Спецоцентасустодеид

Спецоцентасустадит

Спецоцентасубсдант

Спецоцентасуперсдант

Спецоцентасустадант

Спецоцентасустадат

Цендат

Центасустодеид

Центасустадит

Центасубсдант

Центасуперсдант

Центасустадант

Центасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNIUX-BC/A-6
DT-VNIUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални експлицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специдат

Спецацентодеид

Спецацентидент

Спецатрансцендент

Спецаинцендент

Спецацендент

Спецацендат

Специдант

Спецецентодеид

Спецецентидент

Спецетрансцендент

Спецеинцендент

Спецецендент

Спецецендат

Специдинт

Спедицентодеид

Спедицентидент

Спедитрансцендент

Спедиинцендент

Спедицендент

Спедицендат

Специдент

Спедецентодеид

Спедецентидент

Спедетрансцендент

Спедеинцендент

Спедецендент

Спедецендат

Специдит

Специцентодеид

Специцентидент

Специтрансцендент

Специинцендент

Специцендент

Специцендат

Спецодеид

Спецоцентодеид

Спецоцентидент

Спецотрансцендент

Спецоинцендент

Спецоцендент

Спецоцендат

VI-Хипертиподеид

Центодеид

Центидент
(уницен
дент)

Трансцендент

Инцендент

Цендент
(цендант)

Цендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустодеид

Спецацентосустодеид

Спецацентисустодеид

Спецатранссустодеид

Спецаинценсустодеид

Спецацентесустодеид

Спецацентасустодеид

Спецесустодеид

Спецецентосустодеид

Спецецентисустодеид

Спецетранссустодеид

Спецеинценсустодеид

Спецецентесустодеид

Спецецентасустодеид

Спедисустодеид

Спедицентосустодеид

Спедицентисустодеид

Спедитранссустодеид

Спедиинценсустодеид

Спедицентесустодеид

Спедицентасустодеид

Спедесустодеид

Спедецентосустодеид

Спедецентисустодеид

Спедетранссустодеид

Спедеинценсустодеид

Спедецентесустодеид

Спедецентасустодеид

Специсустодеид

Специцентосустодеид

Специцентисустодеид

Специтранссустодеид

Специинценсустодеид

Специцентесустодеид

Специцентасустодеид

Спецосустодеид

Спецоцентосустодеид

Спецоцентисустодеид

Спецотранссустодеид

Спецоинценсустодеид

Спецоцентесустодеид

Спецоцентасустодеид

Сустодеид

Центосустодеид

Центисустодеид

Транссустодеид

Инценсустодеид

Центе
сустодеид

Центасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустадит

Спецацентосустадит

Спецацентисустадит

Спецатранссустадит

Спецаинценсустадит

Спецацентесустадит

Спецацентасустадит

Спецесустадит

Спецецентосустадит

Спецецентисустадит

Спецетранссустадит

Спецеинценсустадит

Спецецентесустадит

Спецецентасустадит

Спедисустадит

Спедицентосустадит

Спедицентисустадит

Спедитранссустадит

Спедиинценсустадит

Спедицентесустадит

Спедицентасустадит

Спедесустадит

Спедецентосустадит

Спедецентисустадит

Спедетранссустадит

Спедеинценсустадит

Спедецентесустадит

Спедецентасустадит

Специсустадит

Специцентосустадит

Специцентисустадит

Специтранссустадит

Специинценсустадит

Специцентесустадит

Специцентасустадит

Спецосустадит

Спецоцентосустадит

Спецоцентисустадит

Спецотранссустадит

Спецоинценсустадит

Спецоцентесустадит

Спецоцентасустадит

Сустадит

Центосустадит

Центисустадит

Транссустадит

Инценсустадит

Центе
сустадит

Центасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

72

313

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасубсдант

Спецацентосубсдант

Спецацентисубсдант

Спецатранссубсдант

Спецаинценсубсдант

Спецацентесубсдант

Спецацентасубсдант

Спецесубсдант

Спецецентосубсдант

Спецецентисубсдант

Спецетранссубсдант

Спецеинценсубсдант

Спецецентесубсдант

Спецецентасубсдант

Спедисубсдант

Спедицентосубсдант

Спедицентисубсдант

Спедитранссубсдант

Спедиинценсубсдант

Спедицентесубсдант

Спедицентасубсдант

Спедесубсдант

Спедецентосубсдант

Спедецентисубсдант

Спедетранссубсдант

Спедеинценсубсдант

Спедецентесубсдант

Спедецентасубсдант

Специсубсдант

Специцентосубсдант

Специцентисубсдант

Специтранссубсдант

Специинценсубсдант

Специцентесубсдант

Специцентасубсдант

Спецосубсдант

Спецоцентосубсдант

Спецоцентисубсдант

Спецотранссубсдант

Спецоинценсубсдант

Спецоцентесубсдант

Спецоцентасубсдант

Субсдант

Центосубсдант

Центисубсдант

Транссубсдант

Инценсубсдант

Центе
субсдант

Центасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасуперсдант

Спецацентосуперсдант

Спецацентисуперсдант

Спецатранссуперсдант

Спецаинценсуперсдант

Спецацентесуперсдант

Спецацентасуперсдант

Спецесуперсдант

Спецецентосуперсдант

Спецецентисуперсдант

Спецетранссуперсдант

Спецеинценсуперсдант

Спецецентесуперсдант

Спецецентасуперсдант

Спедисуперсдант

Спедицентосуперсдант

Спедицентисуперсдант

Спедитранссуперсдант

Спедиинценсуперсдант

Спедицентесуперсдант

Спедицентасуперсдант

Спедесуперсдант

Спедецентосуперсдант

Спедецентисуперсдант

Спедетранссуперсдант

Спедеинценсуперсдант

Спедецентесуперсдант

Спедецентасуперсдант

Специсуперсдант

Специцентосуперсдант

Специцентисуперсдант

Специтранссуперсдант

Специинценсуперсдант

Специцентесуперсдант

Специцентасуперсдант

Спецосуперсдант

Спецоцентосуперсдант

Спецоцентисуперсдант

Спецотранссуперсдант

Спецоинценсуперсдант

Спецоцентесуперсдант

Спецоцентасуперсдант

Суперсдант

Центосуперсдант

Центисуперсдант

Транссуперсдант

Инценсуперсдант

Центе
суперсдант

Центасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустадант

Спецацентосустадант

Спецацентисустадант

Спецатранссустадант

Спецаинценсустадант

Спецацентесустадант

Спецацентасустадант

Спецесустадант

Спецецентосустадант

Спецецентисустадант

Спецетранссустадант

Спецеинценсустадант

Спецецентесустадант

Спецецентасустадант

Спедисустадант

Спедицентосустадант

Спедицентисустадант

Спедитранссустадант

Спедиинценсустадант

Спедицентесустадант

Спедицентасустадант

Спедесустадант

Спедецентосустадант

Спедецентисустадант

Спедетранссустадант

Спедеинценсустадант

Спедецентесустадант

Спедецентасустадант

Специсустадант

Специцентосустадант

Специцентисустадант

Специтранссустадант

Специинценсустадант

Специцентесустадант

Специцентасустадант

Спецосустадант

Спецоцентосустадант

Спецоцентисустадант

Спецотранссустадант

Спецоинценсустадант

Спецоцентесустадант

Спецоцентасустадант

Сустадант

Центосустадант

Центисустадант

Транссустадант

Инценсустадант

Центе
сустадант

Центасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустадат

Спецацентосустадат

Спецацентисустадат

Спецатранссустадат

Спецаинценсустадат

Спецацентесустадат

Спецацентасустадат

Спецесустадат

Спецецентосустадат

Спецецентисустадат

Спецетранссустадат

Спецеинценсустадат

Спецецентесустадат

Спецецентасустадат

Спедисустадат

Спедицентосустадат

Спедицентисустадат

Спедитранссустадат

Спедиинценсустадат

Спедицентесустадат

Спедицентасустадат

Спедесустадат

Спедецентосустадат

Спедецентисустадат

Спедетранссустадат

Спедеинценсустадат

Спедецентесустадат

Спедецентасустадат

Специсустадат

Специцентосустадат

Специцентисустадат

Специтранссустадат

Специинценсустадат

Специцентесустадат

Специцентасустадат

Спецосустадат

Спецоцентосустадат

Спецоцентисустадат

Спецотранссустадат

Спецоинценсустадат

Спецоцентесустадат

Спецоцентасустадат

Сустадат

Центосустадат

Центисустадат

Транссустадат

Инценсустадат

Центе
сустадат

Центасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти

77

318

Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Цендат

Центасустодеид

Центасустадит

Центасубсдант

Центасуперсдант

Центасустадант

Центасустадат

Цендент
(цендант)

Центесустодеид

Центесустадит

Центесубсдант

Центесуперсдант

Центесустадант

Центесустадат

Инцендент

Инценсустодеид

Инценсустадит

Инценсубсдант

Инценсуперсдант

Инценсустадант

Инценсустадат

Трансцендент

Транссустодеид

Транссустадит

Транссубсдант

Транссуперсдант

Транссустадант

Транссустадат

Центидент
(уницен
дент)

Центисустодеид

Центисустадит

Центисубсдант

Центисуперсдант

Центисустадант

Центисустадат

Центодеид

Центосустодеид

Центосустадит

Центосубсдант

Центосуперсдант

Центосустадант

Центосустадат

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецоцендат

Спецоцентасустодеид

Спецоцентасустадит

Спецоцентасубсдант

Спецоцентасуперсдант

Спецоцентасустадант

Спецоцентасустадат

Спецоцендент

Спецоцентесустодеид

Спецоцентесустадит

Спецоцентесубсдант

Спецоцентесуперсдант

Спецоцентесустадант

Спецоцентесустадат

Спецоинцендент

Спецоинценсустодеид

Спецоинценсустадит

Спецоинценсубсдант

Спецоинценсуперсдант

Спецоинценсустадант

Спецоинценсустадат

Спецотрансцендент

Спецотранссустодеид

Спецотранссустадит

Спецотранссубсдант

Спецотранссуперсдант

Спецотранссустадант

Спецотранссустадат

Спецоцентидент

Спецоцентисустодеид

Спецоцентисустадит

Спецоцентисубсдант

Спецоцентисуперсдант

Спецоцентисустадант

Спецоцентисустадат

Спецоцентодеид

Спецоцентосустодеид

Спецоцентосустадит

Спецоцентосубсдант

Спецоцентосуперсдант

Спецоцентосустадант

Спецоцентосустадат

Спецодеид

Спецосустодеид

Спецосустадит

Спецосубсдант

Спецосуперсдант

Спецосустадант

Спецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Специцендат

Специцентасустодеид

Специцентасустадит

Специцентасубсдант

Специцентасуперсдант

Специцентасустадант

Специцентасустадат

Специцендент

Специцентесустодеид

Специцентесустадит

Специцентесубсдант

Специцентесуперсдант

Специцентесустадант

Специцентесустадат

Специинцендент

Специинценсустодеид

Специинценсустадит

Специинценсубсдант

Специинценсуперсдант

Специинценсустадант

Специинценсустадат

Специтрансцендент

Специтранссустодеид

Специтранссустадит

Специтранссубсдант

Специтранссуперсдант

Специтранссустадант

Специтранссустадат

Специцентидент

Специцентисустодеид

Специцентисустадит

Специцентисубсдант

Специцентисуперсдант

Специцентисустадант

Специцентисустадат

Специцентодеид

Специцентосустодеид

Специцентосустадит

Специцентосубсдант

Специцентосуперсдант

Специцентосустадант

Специцентосустадат

Специдит

Специсустодеид

Специсустадит

Специсубсдант

Специсуперсдант

Специсустадант

Специсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спедецендат

Спедецентасустодеид

Спедецентасустадит

Спедецентасубсдант

Спедецентасуперсдант

Спедецентасустадант

Спедецентасустадат

Спедеендент

Спедецентесустодеид

Спедецентесустадит

Спедецентесубсдант

Спедецентесуперсдант

Спедецентесустадант

Спедецентесустадат

Спедеинцендент

Спедеинценсустодеид

Спедеинценсустадит

Спедеинценсубсдант

Спедеинценсуперсдант

Спедеинценсустадант

Спедеинценсустадат

Спедетрансцендент

Спедетранссустодеид

Спедетранссустадит

Спедетранссубсдант

Спедетранссуперсдант

Спедетранссустадант

Спедетранссустадат

Спедецентидент

Спедецентисустодеид

Спедецентисустадит

Спедецентисубсдант

Спедецентисуперсдант

Спедецентисустадант

Спедецентисустадат

Спедецентодеид

Спедецентосустодеид

Спедецентосустадит

Спедецентосубсдант

Спедецентосуперсдант

Спедецентосустадант

Спедецентосустадат

Специдент

Спедесустодеид

Спедесустадит

Спедесубсдант

Спедесуперсдант

Спедесустадант

Спедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спедицендат

Спедицентасустодеид

Спедицентасустадит

Спедицентасубсдант

Спедицентасуперсдант

Спедицентасустадант

Спедицентасустадат

Спедиендент

Спедицентесустодеид

Спедицентесустадит

Спедицентесубсдант

Спедицентесуперсдант

Спедицентесустадант

Спедицентесустадат

Спедиинцендент

Спедиинценсустодеид

Спедиинценсустадит

Спедиинценсубсдант

Спедиинценсуперсдант

Спедиинценсустадант

Спедиинценсустадат

Спедитрансцендент

Спедитранссустодеид

Спедитранссустадит

Спедитранссубсдант

Спедитранссуперсдант

Спедитранссустадант

Спедитранссустадат

Спедицентидент

Спедицентисустодеид

Спедицентисустадит

Спедицентисубсдант

Спедицентисуперсдант

Спедицентисустадант

Спедицентисустадат

Спедицентодеид

Спедицентосустодеид

Спедицентосустадит

Спедицентосубсдант

Спедицентосуперсдант

Спедицентосустадант

Спедицентосустадат

Специдинт

Спедисустодеид

Спедисустадит

Спедисубсдант

Спедисуперсдант

Спедисустадант

Спедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецецендат

Спецецентасустодеид

Спецецентасустадит

Спецецентасубсдант

Спецецентасуперсдант

Спецецентасустадант

Спецецентасустадат

Спецецендент

Спецецентесустодеид

Спецецентесустадит

Спецецентесубсдант

Спецецентесуперсдант

Спецецентесустадант

Спецецентесустадат

Спецеинцендент

Спецеинценсустодеид

Спецеинценсустадит

Спецеинценсубсдант

Спецеинценсуперсдант

Спецеинценсустадант

Спецеинценсустадат

Спецетрансцендент

Спецетранссустодеид

Спецетранссустадит

Спецетранссубсдант

Спецетранссуперсдант

Спецетранссустадант

Спецетранссустадат

Спецецентидент

Спецецентисустодеид

Спецецентисустадит

Спецецентисубсдант

Спецецентисуперсдант

Спецецентисустадант

Спецецентисустадат

Спецецентодеид

Спецецентосустодеид

Спецецентосустадит

Спецецентосубсдант

Спецецентосуперсдант

Спецецентосустадант

Спецецентосустадат

Специдант

Спецесустодеид

Спецесустадит

Спецесубсдант

Спецесуперсдант

Спецесустадант

Спецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Спецацендат

Спецацентасустодеид

Спецацентасустадит

Спецацентасубсдант

Спецацентасуперсдант

Спецацентасустадант

Спецацентасустадат

Спецацендент

Спецацентесустодеид

Спецацентесустадит

Спецацентесубсдант

Спецацентесуперсдант

Спецацентесустадант

Спецацентесустадат

Спецаинцендент

Спецаинценсустодеид

Спецаинценсустадит

Спецаинценсубсдант

Спецаинценсуперсдант

Спецаинценсустадант

Спецаинценсустадат

Спецатрансцендент

Спецатранссустодеид

Спецатранссустадит

Спецатранссубсдант

Спецатранссуперсдант

Спецатранссустадант

Спецатранссустадат

Спецацентидент

Спецацентисустодеид

Спецацентисустадит

Спецацентисубсдант

Спецацентисуперсдант

Спецацентисустадант

Спецацентисустадат

Спецацентодеид

Спецацентосустодеид

Спецацентосустадит

Спецацентосубсдант

Спецацентосуперсдант

Спецацентосустадант

Спецацентосустадат

Специдат

Спецасустодеид

Спецасустадит

Спецасубсдант

Спецасуперсдант

Спецасустадант

Спецасустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специдатните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например специдинт на
инцендента, специдинт на инцендента на субсданта).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: спедисубсдант, което означава спедецидинт на субсданта; спетрансцендент, което означава специдент на трансцендента; специсустадант, което означава специдит на сустаданта).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VS-хипертиподеид, т.е. идеен икономически субти86
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустодеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустадит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
4. Икономически субтисубсдант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперсдант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустадант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубсдант и икономически субтисуперсдант.
7. Икономически субтисустадат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентодеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентидент (икономически субтиуницендент) (съкр.
– субтиценти) – единство на икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
4. Икономически субтитрансцендент (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцендент (съкр. – субтиинцен).
6. Икономически субтицентдент (икономически субтицендант) (съкр. –
субтиценте) – общо понятие за икономически субтитрансцендент и икономически субтиинцендент.
7. Икономически субтицендат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецодеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецидит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
4. Икономически субтиспецидент (съкр. – субтиспеде).
5. Икономически субтиспецидинт (съкр. – субтиспеди).
6. Икономически субтиспецидант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиспецидент и икономически субтиспецидинт.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с
индекс DT-VNSUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSUX-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни експлицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-VNSUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни експлицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецидат

Субтиспецасустодеид

Субтиспецасустадит

Субтиспецасубсдант

Субтиспецасуперсдант

Субтиспецасустадант

Субтиспецасустадат

Субтиспецидант

Субтиспецесустодеид

Субтиспецесустадит

Субтиспецесубсдант

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецесустадант

Субтиспецесустадат

Субтиспецидинт

Субтиспедисустодеид

Субтиспедисустадит

Субтиспедисубсдант

Субтиспедисуперсдант

Субтиспедисустадант

Субтиспедисустадат

Субтиспецидент

Субтиспедесустодеид

Субтиспедесустадит

Субтиспедесубсдант

Субтиспедесуперсдант

Субтиспедесустадант

Субтиспедесустадат

Субтиспецидит

Субтиспецисустодеид

Субтиспецисустадит

Субтиспецисубсдант

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецисустадант

Субтиспецисустадат

Субтиспецодеид

Субтиспецосустодеид

Субтиспецосустадит

Субтиспецосубсдант

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецосустадант

Субтиспецосустадат

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицентодеид

Субтиспецацентосустодеид

Субтиспецацентосустадит

Субтиспецацентосубсдант

Субтиспецацентосуперсдант

Субтиспецацентосустадант

Субтиспецацентосустадат

Субтиспецицентодеид

Субтиспецецентосустодеид

Субтиспецецентосустадит

Субтиспецецентосубсдант

Субтиспецецентосуперсдант

Субтиспецецентосустадант

Субтиспецецентосустадат

Субтиспецицентодеид

Субтиспедицентосустодеид

Субтиспедицентосустадит

Субтиспедицентосубсдант

Субтиспедицентосуперсдант

Субтиспедицентосустадант

Субтиспедицентосустадат

Субтиспецицентодеид

Субтиспедецентосустодеид

Субтиспедецентосустадит

Субтиспедецентосубсдант

Субтиспедецентосуперсдант

Субтиспедецентосустадант

Субтиспедецентосустадат

Субтиспецицентодеид

Субтиспецицентосустодеид

Субтиспецицентосустадит

Субтиспецицентосубсдант

Субтиспецицентосуперсдант

Субтиспецицентосустадант

Субтиспецицентосустадат

Субтиспецоцентодеид

Субтиспецоцентосустодеид

Субтиспецоцентосустадит

Субтиспецоцентосубсдант

Субтиспецоцентосуперсдант

Субтиспецоцентосустадант

Субтиспецоцентосустадат

Субтицентодеид

Субтицентосустодеид

Субтицентосустадит

Субтицентосубсдант

Субтицентосуперсдант

Субтицентосустадант

Субтицентосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицентидент

Субтиспецацентисустодеид

Субтиспецацентисустадит

Субтиспецацентисубсдант

Субтиспецацентисуперсдант

Субтиспецацентисустадант

Субтиспецацентисустадат

Субтиспецицентидент

Субтиспецецентисустодеид

Субтиспецецентисустадит

Субтиспецецентисубсдант

Субтиспецецентисуперсдант

Субтиспецецентисустадант

Субтиспецецентисустадат

Субтиспецицентидент

Субтиспедицентисустодеид

Субтиспедицентисустадит

Субтиспедицентисубсдант

Субтиспедицентисуперсдант

Субтиспедицентисустадант

Субтиспедицентисустадат

Субтиспецицентидент

Субтиспедецентисустодеид

Субтиспедецентисустадит

Субтиспедецентисубсдант

Субтиспедецентисуперсдант

Субтиспедецентисустадант

Субтиспедецентисустадат

Субтиспецицентидент

Субтиспецицентисустодеид

Субтиспецицентисустадит

Субтиспецицентисубсдант

Субтиспецицентисуперсдант

Субтиспецицентисустадант

Субтиспецицентисустадат

Субтиспецоцентидент

Субтиспецоцентисустодеид

Субтиспецоцентисустадит

Субтиспецоцентисубсдант

Субтиспецоцентисуперсдант

Субтиспецоцентисустадант

Субтиспецоцентисустадат

Субтицентидент

Субтицентисустодеид

Субтицентисустадит

Субтицентисубсдант

Субтицентисуперсдант

Субтицентисустадант

Субтицентисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецитрансцендент

Субтиспецатранссустодеид

Субтиспецатранссустадит

Субтиспецатранссубсдант

Субтиспецатранссуперсдант

Субтиспецатранссустадант

Субтиспецатранссустадат

Субтиспецитрансцендент

Субтиспецетранссустодеид

Субтиспецетранссустадит

Субтиспецетранссубсдант

Субтиспецетранссуперсдант

Субтиспецетранссустадант

Субтиспецетранссустадат

Субтиспецитрансцендент

Субтиспедитранссустодеид

Субтиспедитранссустадит

Субтиспедитранссубсдант

Субтиспедитранссуперсдант

Субтиспедитранссустадант

Субтиспедитранссустадат

Субтиспецитрансцендент

Субтиспедетранссустодеид

Субтиспедетранссустадит

Субтиспедетранссубсдант

Субтиспедетранссуперсдант

Субтиспедетранссустадант

Субтиспедетранссустадат

Субтиспецитрансцендент

Субтиспецитранссустодеид

Субтиспецитранссустадит

Субтиспецитранссубсдант

Субтиспецитранссуперсдант

Субтиспецитранссустадант

Субтиспецитранссустадат

Субтиспецотранссустодеид

Субтиспецотранссустадит

Субтиспецотранссубсдант

Субтиспецотранссуперсдант

Субтиспецотранссустадант

Субтиспецотранссустадат

Субтитранссустодеид

Субтитранссустадит

Субтитранссубсдант

Субтитранссуперсдант

Субтитранссустадант

Субтитранссустадат

Субтиспецотрансцендент

Субтитрансцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспециинцендент

Субтиспецаинценсустодеид

Субтиспецаинценсустадит

Субтиспецаинценсубсдант

Субтиспецаинценсуперсдант

Субтиспецаинценсустадант

Субтиспецаинценсустадат

Субтиспециинцендент

Субтиспецеинценсустодеид

Субтиспецеинценсустадит

Субтиспецеинценсубсдант

Субтиспецеинценсуперсдант

Субтиспецеинценсустадант

Субтиспецеинценсустадат

Субтиспециинцендент

Субтиспедиинценсустодеид

Субтиспедиинценсустадит

Субтиспедиинценсубсдант

Субтиспедиинценсуперсдант

Субтиспедиинценсустадант

Субтиспедиинценсустадат

Субтиспециинцендент

Субтиспедеинценсустодеид

Субтиспедеинценсустадит

Субтиспедеинценсубсдант

Субтиспедеинценсуперсдант

Субтиспедеинценсустадант

Субтиспедеинценсустадат

Субтиспециинцендент

Субтиспециинценсустодеид

Субтиспециинценсустадит

Субтиспециинценсубсдант

Субтиспециинценсуперсдант

Субтиспециинценсустадант

Субтиспециинценсустадат

Субтиспецоинцендент

Субтиспецоинценсустодеид

Субтиспецоинценсустадит

Субтиспецоинценсубсдант

Субтиспецоинценсуперсдант

Субтиспецоинценсустадант

Субтиспецоинценсустадат

Субтиинцендент

Субтиинценсустодеид

Субтиинценсустадит

Субтиинценсубсдант

Субтиинценсуперсдант

Субтиинценсустадант

Субтиинценсустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицендент

Субтиспецацентесустодеид

Субтиспецацентесустадит

Субтиспецацентесубсдант

Субтиспецацентесуперсдант

Субтиспецацентесустадант

Субтиспецацентесустадат

Субтиспецицендент

Субтиспецецентесустодеид

Субтиспецецентесустадит

Субтиспецецентесубсдант

Субтиспецецентесуперсдант

Субтиспецецентесустадант

Субтиспецецентесустадат

Субтиспецицендент

Субтиспедицентесустодеид

Субтиспедицентесустадит

Субтиспедицентесубсдант

Субтиспедицентесуперсдант

Субтиспедицентесустадант

Субтиспедицентесустадат

Субтиспецицендент

Субтиспедецентесустодеид

Субтиспедецентесустадит

Субтиспедецентесубсдант

Субтиспедецентесуперсдант

Субтиспедецентесустадант

Субтиспедецентесустадат

Субтиспецицендент

Субтиспецицентесустодеид

Субтиспецицентесустадит

Субтиспецицентесубсдант

Субтиспецицентесуперсдант

Субтиспецицентесустадант

Субтиспецицентесустадат

Субтиспецоцендент

Субтиспецоцентесустодеид

Субтиспецоцентесустадит

Субтиспецоцентесубсдант

Субтиспецоцентесуперсдант

Субтиспецоцентесустадант

Субтиспецоцентесустадат

Субтицендент

Субтицентесустодеид

Субтицентесустадит

Субтицентесубсдант

Субтицентесуперсдант

Субтицентесустадант

Субтицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицендат

Субтиспецацентасустодеид

Субтиспецацентасустадит

Субтиспецацентасубсдант

Субтиспецацентасуперсдант

Субтиспецацентасустадант

Субтиспецацентасустадат

Субтиспецицендат

Субтиспецецентасустодеид

Субтиспецецентасустадит

Субтиспецецентасубсдант

Субтиспецецентасуперсдант

Субтиспецецентасустадант

Субтиспецецентасустадат

Субтиспецицендат

Субтиспедицентасустодеид

Субтиспедицентасустадит

Субтиспедицентасубсдант

Субтиспедицентасуперсдант

Субтиспедицентасустадант

Субтиспедицентасустадат

Субтиспецицендат

Субтиспедецентасустодеид

Субтиспедецентасустадит

Субтиспедецентасубсдант

Субтиспедецентасуперсдант

Субтиспедецентасустадант

Субтиспедецентасустадат

Субтиспецицендат

Субтиспецицентасустодеид

Субтиспецицентасустадит

Субтиспецицентасубсдант

Субтиспецицентасуперсдант

Субтиспецицентасустадант

Субтиспецицентасустадат

Субтиспецоцендат

Субтиспецоцентасустодеид

Субтиспецоцентасустадит

Субтиспецоцентасубсдант

Субтиспецоцентасуперсдант

Субтиспецоцентасустадант

Субтиспецоцентасустадат

Субтицендат

Субтицентесустодеид

Субтицентесустадит

Субтицентесубсдант

Субтицентесуперсдант

Субтицентесустадант

Субтицентесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNSUX-BC/A-6
DT-VNSUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални експлицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецидат

Субтиспецацентодеид

Субтиспецацентидент

Субтиспецатрансцендент

Субтиспецаинцендент

Субтиспецацендент

Субтиспецацендат

Субтиспецидант

Субтиспецецентодеид

Субтиспецецентидент

Субтиспецетрансцендент

Субтиспецеинцендент

Субтиспецецендент

Субтиспецецендат

Субтиспецидинт

Субтиспедицентодеид

Субтиспедицентидент

Субтиспедитрансцендент

Субтиспедиинцендент

Субтиспедицендент

Субтиспедицендат

Субтиспецидент

Субтиспедецентодеид

Субтиспедецентидент

Субтиспедетрансцендент

Субтиспедеинцендент

Субтиспедецендент

Субтиспедецендат

Субтиспецидит

Субтиспецицентодеид

Субтиспецицентидент

Субтиспецитрансцендент

Субтиспециинцендент

Субтиспецице
ндент

Субтиспецицендат

Субтиспецодеид

Субтиспецоцентодеид

Субтиспецоцентидент

Субтиспецотрансцендент

Субтиспецоинцендент

Субтиспецоцендент

Субтиспецоцендат

VSХипертиподеид

Субтицентодеид

Субтицентидент

Субтитрансцендент

Субтиинцендент

Субтицендент

Субтицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустодеид

Субтиспецацентосустодеид

Субтиспецацентисустодеид

Субтиспецатранссустодеид

Субтиспецаинценсустодеид

Субтиспецацентесустодеид

Субтиспецацентасустодеид

Субтиспецесустодеид

Субтиспецецентосустодеид

Субтиспецецентисустодеид

Субтиспецетранссустодеид

Субтиспецеинценсустодеид

Субтиспецецентесустодеид

Субтиспецецентасустодеид

Субтиспедисустодеид

Субтиспедицентосустодеид

Субтиспедицентисустодеид

Субтиспедитранссустодеид

Субтиспедиинценсустодеид

Субтиспедицентесустодеид

Субтиспедицентасустодеид

Субтиспедесустодеид

Субтиспедецентосустодеид

Субтиспедецентисустодеид

Субтиспедетранссустодеид

Субтиспедеинценсустодеид

Субтиспедецентесустодеид

Субтиспедецентасустодеид

Субтиспецисустодеид

Субтиспецицентосустодеид

Субтиспецицентисустодеид

Субтиспецитранссустодеид

Субтиспециинценсустодеид

Субтиспецицентесустодеид

Субтиспецицентасустодеид

Субтиспецосустодеид

Субтиспецоцентосустодеид

Субтиспецоцентисустодеид

Субтиспецотранссустодеид

Субтиспецоинценсустодеид

Субтиспецоцентесустодеид

Субтиспецоцентасустодеид

Субтисустодеид

Субтицентосустодеид

Субтицентисустодеид

Субтитранссустодеид

Субтиинценсустодеид

Субтиценте
сустодеид

Субтицентасустодеид

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустадит

Субтиспецацентосустадит

Субтиспецацентисустадит

Субтиспецатранссустадит

Субтиспецаинценсустадит

Субтиспецацентесустадит

Субтиспецацентасустадит

Субтиспецесустадит

Субтиспецецентосустадит

Субтиспецецентисустадит

Субтиспецетранссустадит

Субтиспецеинценсустадит

Субтиспецецентесустадит

Субтиспецецентасустадит

Субтиспедисустадит

Субтиспедицентосустадит

Субтиспедицентисустадит

Субтиспедитранссустадит

Субтиспедиинценсустадит

Субтиспедицентесустадит

Субтиспедицентасустадит

Субтиспедесустадит

Субтиспедецентосустадит

Субтиспедецентисустадит

Субтиспедетранссустадит

Субтиспедеинценсустадит

Субтиспедецентесустадит

Субтиспедецентасустадит

Субтиспецисустадит

Субтиспецицентосустадит

Субтиспецицентисустадит

Субтиспецитранссустадит

Субтиспециинценсустадит

Субтиспецицентесустадит

Субтиспецицентасустадит

Субтиспецосустадит

Субтиспецоцентосустадит

Субтиспецоцентисустадит

Субтиспецотранссустадит

Субтиспецоинценсустадит

Субтиспецоцентесустадит

Субтиспецоцентасустадит

Субтисустадит

Субтицентосустадит

Субтицентисустадит

Субтитранссустадит

Субтиинценсустадит

Субтиценте
сустадит

Субтицентасустадит

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасубсдант

Субтиспецацентосубсдант

Субтиспецацентисубсдант

Субтиспецатранссубсдант

Субтиспецаинценсубсдант

Субтиспецацентесубсдант

Субтиспецацентасубсдант

Субтиспецесубсдант

Субтиспецецентосубсдант

Субтиспецецентисубсдант

Субтиспецетранссубсдант

Субтиспецеинценсубсдант

Субтиспецецентесубсдант

Субтиспецецентасубсдант

Субтиспедисубсдант

Субтиспедицентосубсдант

Субтиспедицентисубсдант

Субтиспедитранссубсдант

Субтиспедиинценсубсдант

Субтиспедицентесубсдант

Субтиспедицентасубсдант

Субтиспедесубсдант

Субтиспедецентосубсдант

Субтиспедецентисубсдант

Субтиспедетранссубсдант

Субтиспедеинценсубсдант

Субтиспедецентесубсдант

Субтиспедецентасубсдант

Субтиспецисубсдант

Субтиспецицентосубсдант

Субтиспецицентисубсдант

Субтиспецитранссубсдант

Субтиспециинценсубсдант

Субтиспецицентесубсдант

Субтиспецицентасубсдант

Субтиспецосубсдант

Субтиспецоцентосубсдант

Субтиспецоцентисубсдант

Субтиспецотранссубсдант

Субтиспецоинценсубсдант

Субтиспецоцентесубсдант

Субтиспецоцентасубсдант

Субтисубсдант

Субтицентосубсдант

Субтицентисубсдант

Субтитранссубсдант

Субтиинценсубсдант

Субтиценте
субсдант

Субтицентасубсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасуперсдант

Субтиспецацентосуперсдант

Субтиспецацентисуперсдант

Субтиспецатранссуперсдант

Субтиспецаинценсуперсдант

Субтиспецацентесуперсдант

Субтиспецацентасуперсдант

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецецентосуперсдант

Субтиспецецентисуперсдант

Субтиспецетранссуперсдант

Субтиспецеинценсуперсдант

Субтиспецецентесуперсдант

Субтиспецецентасуперсдант

Субтиспедисуперсдант

Субтиспедицентосуперсдант

Субтиспедицентисуперсдант

Субтиспедитранссуперсдант

Субтиспедиинценсуперсдант

Субтиспедицентесуперсдант

Субтиспедицентасуперсдант

Субтиспедесуперсдант

Субтиспедецентосуперсдант

Субтиспедецентисуперсдант

Субтиспедетранссуперсдант

Субтиспедеинценсуперсдант

Субтиспедецентесуперсдант

Субтиспедецентасуперсдант

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецицентосуперсдант

Субтиспецицентисуперсдант

Субтиспецитранссуперсдант

Субтиспециинценсуперсдант

Субтиспецицентесуперсдант

Субтиспецицентасуперсдант

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецоцентосуперсдант

Субтиспецоцентисуперсдант

Субтиспецотранссуперсдант

Субтиспецоинценсуперсдант

Субтиспецоцентесуперсдант

Субтиспецоцентасуперсдант

Субтисуперсдант

Субтицентосуперсдант

Субтицентисуперсдант

Субтитранссуперсдант

Субтиинценсуперсдант

Субтиценте
суперсдант

Субтицентасуперсдант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустадант

Субтиспецацентосустадант

Субтиспецацентисустадант

Субтиспецатранссустадант

Субтиспецаинценсустадант

Субтиспецацентесустадант

Субтиспецацентасустадант

Субтиспецесустадант

Субтиспецецентосустадант

Субтиспецецентисустадант

Субтиспецетранссустадант

Субтиспецеинценсустадант

Субтиспецецентесустадант

Субтиспецецентасустадант

Субтиспедисустадант

Субтиспедицентосустадант

Субтиспедицентисустадант

Субтиспедитранссустадант

Субтиспедиинценсустадант

Субтиспедицентесустадант

Субтиспедицентасустадант

Субтиспедесустадант

Субтиспедецентосустадант

Субтиспедецентисустадант

Субтиспедетранссустадант

Субтиспедеинценсустадант

Субтиспедецентесустадант

Субтиспедецентасустадант

Субтиспецисустадант

Субтиспецицентосустадант

Субтиспецицентисустадант

Субтиспецитранссустадант

Субтиспециинценсустадант

Субтиспецицентесустадант

Субтиспецицентасустадант

Субтиспецосустадант

Субтиспецоцентосустадант

Субтиспецоцентисустадант

Субтиспецотранссустадант

Субтиспецоинценсустадант

Субтиспецоцентесустадант

Субтиспецоцентасустадант

Субтисустадант

Субтицентосустадант

Субтицентисустадант

Субтитранссустадант

Субтиинценсустадант

Субтиценте
сустадант

Субтицентасустадант

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустадат

Субтиспецацентосустадат

Субтиспецацентисустадат

Субтиспецатранссустадат

Субтиспецаинценсустадат

Субтиспецацентесустадат

Субтиспецацентасустадат

Субтиспецесустадат

Субтиспецецентосустадат

Субтиспецецентисустадат

Субтиспецетранссустадат

Субтиспецеинценсустадат

Субтиспецецентесустадат

Субтиспецецентасустадат

Субтиспедисустадат

Субтиспедицентосустадат

Субтиспедицентисустадат

Субтиспедитранссустадат

Субтиспедиинценсустадат

Субтиспедицентесустадат

Субтиспедицентасустадат

Субтиспедесустадат

Субтиспедецентосустадат

Субтиспедецентисустадат

Субтиспедетранссустадат

Субтиспедеинценсустадат

Субтиспедецентесустадат

Субтиспедецентасустадат

Субтиспецисустадат

Субтиспецицентосустадат

Субтиспецицентисустадат

Субтиспецитранссустадат

Субтиспециинценсустадат

Субтиспецицентесустадат

Субтиспецицентасустадат

Субтиспецосустадат

Субтиспецоцентосустадат

Субтиспецоцентисустадат

Субтиспецотранссустадат

Субтиспецоинценсустадат

Субтиспецоцентесустадат

Субтиспецоцентасустадат

Субтисустадат

Субтицентосустадат

Субтицентисустадат

Субтитранссустадат

Субтиинценсустадат

Субтиценте
сустадат

Субтицентасустадат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтицендат

Субтицентасустодеид

Субтицентасустадит

Субтицентасубсдант

Субтицентасуперсдант

Субтицентасустадант

Субтицентасустадат

Субтицендент

Субтицентесустодеид

Субтицентесустадит

Субтицентесубсдант

Субтицентесуперсдант

Субтицентесустадант

Субтицентесустадат

Субтиинцендент

Субтиинценсустодеид

Субтиинценсустадит

Субтиинценсубсдант

Субтиинценсуперсдант

Субтиинценсустадант

Субтиинценсустадат

Субтитрансцендент

Субтитранссустодеид

Субтитранссустадит

Субтитранссубсдант

Субтитранссуперсдант

Субтитранссустадант

Субтитранссустадат

Субтицентидент

Субтицентисустодеид

Субтицентисустадит

Субтицентисубсдант

Субтицентисуперсдант

Субтицентисустадант

Субтицентисустадат

Субтицентодеид

Субтицентосустодеид

Субтицентосустадит

Субтицентосубсдант

Субтицентосуперсдант

Субтицентосустадант

Субтицентосустадат

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни експлицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецоцендат

Субтиспецоцентасустодеид

Субтиспецоцентасустадит

Субтиспецоцентасубсдант

Субтиспецоцентасуперсдант

Субтиспецоцентасустадант

Субтиспецоцентасустадат

Субтиспецоцендент

Субтиспецоцентесустодеид

Субтиспецоцентесустадит

Субтиспецоцентесубсдант

Субтиспецоцентесуперсдант

Субтиспецоцентесустадант

Субтиспецоцентесустадат

Субтиспецоинцендент

Субтиспецоинценсустодеид

Субтиспецоинценсустадит

Субтиспецоинценсубсдант

Субтиспецоинценсуперсдант

Субтиспецоинценсустадант

Субтиспецоинценсустадат

Субтиспецотрансцендент

Субтиспецотранссустодеид

Субтиспецотранссустадит

Субтиспецотранссубсдант

Субтиспецотранссуперсдант

Субтиспецотранссустадант

Субтиспецотранссустадат

Субтиспецоцентидент

Субтиспецоцентисустодеид

Субтиспецоцентисустадит

Субтиспецоцентисубсдант

Субтиспецоцентисуперсдант

Субтиспецоцентисустадант

Субтиспецоцентисустадат

Субтиспецоцентодеид

Субтиспецоцентосустодеид

Субтиспецоцентосустадит

Субтиспецоцентосубсдант

Субтиспецоцентосуперсдант

Субтиспецоцентосустадант

Субтиспецоцентосустадат

Субтиспецодеид

Субтиспецосустодеид

Субтиспецосустадит

Субтиспецосубсдант

Субтиспецосуперсдант

Субтиспецосустадант

Субтиспецосустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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348

Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицендат

Субтиспецицентасустодеид

Субтиспецицентасустадит

Субтиспецицентасубсдант

Субтиспецицентасуперсдант

Субтиспецицентасустадант

Субтиспецицентасустадат

Субтиспецицендент

Субтиспецицентесустодеид

Субтиспецицентесустадит

Субтиспецицентесубсдант

Субтиспецицентесуперсдант

Субтиспецицентесустадант

Субтиспецицентесустадат

Субтиспециинцендент

Субтиспециинценсустодеид

Субтиспециинценсустадит

Субтиспециинценсубсдант

Субтиспециинценсуперсдант

Субтиспециинценсустадант

Субтиспециинценсустадат

Субтиспецитрансцендент

Субтиспецитранссустодеид

Субтиспецитранссустадит

Субтиспецитранссубсдант

Субтиспецитранссуперсдант

Субтиспецитранссустадант

Субтиспецитранссустадат

Субтиспецицентидент

Субтиспецицентисустодеид

Субтиспецицентисустадит

Субтиспецицентисубсдант

Субтиспецицентисуперсдант

Субтиспецицентисустадант

Субтиспецицентисустадат

Субтиспецицентодеид

Субтиспецицентосустодеид

Субтиспецицентосустадит

Субтиспецицентосубсдант

Субтиспецицентосуперсдант

Субтиспецицентосустадант

Субтиспецицентосустадат

Субтиспецидит

Субтиспецисустодеид

Субтиспецисустадит

Субтиспецисубсдант

Субтиспецисуперсдант

Субтиспецисустадант

Субтиспецисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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349

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспедецендат

Субтиспедецентасустодеид

Субтиспедецентасустадит

Субтиспедецентасубсдант

Субтиспедецентасуперсдант

Субтиспедецентасустадант

Субтиспедецентасустадат

Субтиспедецендент

Субтиспедецентесустодеид

Субтиспедецентесустадит

Субтиспедецентесубсдант

Субтиспедецентесуперсдант

Субтиспедецентесустадант

Субтиспедецентесустадат

Субтиспедеинцендент

Субтиспедеинценсустодеид

Субтиспедеинценсустадит

Субтиспедеинценсубсдант

Субтиспедеинценсуперсдант

Субтиспедеинценсустадант

Субтиспедеинценсустадат

Субтиспедетрансцендент

Субтиспедетранссустодеид

Субтиспедетранссустадит

Субтиспедетранссубсдант

Субтиспедетранссуперсдант

Субтиспедетранссустадант

Субтиспедетранссустадат

Субтиспедецентидент

Субтиспедецентисустодеид

Субтиспедецентисустадит

Субтиспедецентисубсдант

Субтиспедецентисуперсдант

Субтиспедецентисустадант

Субтиспедецентисустадат

Субтиспедецентодеид

Субтиспедецентосустодеид

Субтиспедецентосустадит

Субтиспедецентосубсдант

Субтиспедецентосуперсдант

Субтиспедецентосустадант

Субтиспедецентосустадат

Субтиспецидент

Субтиспедесустодеид

Субтиспедесустадит

Субтиспедесубсдант

Субтиспедесуперсдант

Субтиспедесустадант

Субтиспедесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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350

Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспедицендат

Субтиспедицентасустодеид

Субтиспедицентасустадит

Субтиспедицентасубсдант

Субтиспедицентасуперсдант

Субтиспедицентасустадант

Субтиспедицентасустадат

Субтиспедицендент

Субтиспедицентесустодеид

Субтиспедицентесустадит

Субтиспедицентесубсдант

Субтиспедицентесуперсдант

Субтиспедицентесустадант

Субтиспедицентесустадат

Субтиспедиинцендент

Субтиспедиинценсустодеид

Субтиспедиинценсустадит

Субтиспедиинценсубсдант

Субтиспедиинценсуперсдант

Субтиспедиинценсустадант

Субтиспедиинценсустадат

Субтиспедитрансцендент

Субтиспедитранссустодеид

Субтиспедитранссустадит

Субтиспедитранссубсдант

Субтиспедитранссуперсдант

Субтиспедитранссустадант

Субтиспедитранссустадат

Субтиспедицентидент

Субтиспедицентисустодеид

Субтиспедицентисустадит

Субтиспедицентисубсдант

Субтиспедицентисуперсдант

Субтиспедицентисустадант

Субтиспедицентисустадат

Субтиспедицентодеид

Субтиспедицентосустодеид

Субтиспедицентосустадит

Субтиспедицентосубсдант

Субтиспедицентосуперсдант

Субтиспедицентосустадант

Субтиспедицентосустадат

Субтиспецидинт

Субтиспедисустодеид

Субтиспедисустадит

Субтиспедисубсдант

Субтиспедисуперсдант

Субтиспедисустадант

Субтиспедисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецецендат

Субтиспецецентасустодеид

Субтиспецецентасустадит

Субтиспецецентасубсдант

Субтиспецецентасуперсдант

Субтиспецецентасустадант

Субтиспецецентасустадат

Субтиспецецендент

Субтиспецецентесустодеид

Субтиспецецентесустадит

Субтиспецецентесубсдант

Субтиспецецентесуперсдант

Субтиспецецентесустадант

Субтиспецецентесустадат

Субтиспецеинцендент

Субтиспецеинценсустодеид

Субтиспецеинценсустадит

Субтиспецеинценсубсдант

Субтиспецеинценсуперсдант

Субтиспецеинценсустадант

Субтиспецеинценсустадат

Субтиспецетрансцендент

Субтиспецетранссустодеид

Субтиспецетранссустадит

Субтиспецетранссубсдант

Субтиспецетранссуперсдант

Субтиспецетранссустадант

Субтиспецетранссустадат

Субтиспецецентидент

Субтиспецецентисустодеид

Субтиспецецентисустадит

Субтиспецецентисубсдант

Субтиспецецентисуперсдант

Субтиспецецентисустадант

Субтиспецецентисустадат

Субтиспецецентодеид

Субтиспецецентосустодеид

Субтиспецецентосустадит

Субтиспецецентосубсдант

Субтиспецецентосуперсдант

Субтиспецецентосустадант

Субтиспецецентосустадат

Субтиспецидант

Субтиспецесустодеид

Субтиспецесустадит

Субтиспецесубсдант

Субтиспецесуперсдант

Субтиспецесустадант

Субтиспецесустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни експлицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацендат

Субтиспецацентасустодеид

Субтиспецацентасустадит

Субтиспецацентасубсдант

Субтиспецацентасуперсдант

Субтиспецацентасустадант

Субтиспецацентасустадат

Субтиспецацендент

Субтиспецацентесустодеид

Субтиспецацентесустадит

Субтиспецацентесубсдант

Субтиспецацентесуперсдант

Субтиспецацентесустадант

Субтиспецацентесустадат

Субтиспецаинцендент

Субтиспецаинценсустодеид

Субтиспецаинценсустадит

Субтиспецаинценсубсдант

Субтиспецаинценсуперсдант

Субтиспецаинценсустадант

Субтиспецаинценсустадат

Субтиспецатрансцендент

Субтиспецатранссустодеид

Субтиспецатранссустадит

Субтиспецатранссубсдант

Субтиспецатранссуперсдант

Субтиспецатранссустадант

Субтиспецатранссустадат

Субтиспецацентидент

Субтиспецацентисустодеид

Субтиспецацентисустадит

Субтиспецацентисубсдант

Субтиспецацентисуперсдант

Субтиспецацентисустадант

Субтиспецацентисустадат

Субтиспецацентодеид

Субтиспецацентосустодеид

Субтиспецацентосустадит

Субтиспецацентосубсдант

Субтиспецацентосуперсдант

Субтиспецацентосустадант

Субтиспецацентосустадат

Субтиспецидат

Субтиспецасустодеид

Субтиспецасустадит

Субтиспецасубсдант

Субтиспецасуперсдант

Субтиспецасустадант

Субтиспецасустадат

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

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space
of the explicite conceptual derelevant typical economic subtenobsiingredients) (*) –
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти и означавано с индекс DT-ZNQUX. Те са подредени според три класификационни
ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически
подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество
/основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2)
ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която
е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен
критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и
производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което
поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например форма на явлението, форма на явлението на субстанцията).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: фосубстанция, което означава форма на
субстанцията; косъщност, което означава съдържание на същността; специсустант, което означава специфит на сустанта).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобсиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZQ-хипертипоид, т.е. концептуален икономически обси-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустоид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
4. Икономическа обсисубстанция (съкр. – обсисубс).
5. Икономическа обсисуперстанта (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за икономическа обсисубстанция и икономическа обсисуперстанта.
7. Икономически обсисустат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща се от
икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсидиспоид (съкр. – обсидиспо) – общо понятие за значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсидиспозит (съкр. – обсидиспи) – единство на икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление (икономическия обсифеномен).
4. Икономическа обсисъщност (съкр. – обсиес).
5. Икономическо обсиявление (съкр. – обсифено) (икономически обсифеномен).
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически обсидиспозант (съкр. – обсидиспе) – общо понятие за
икономическа обсисъщност и икономическо обсиявление.
7. Икономически обсидиспозат (съкр. – обсидиспа) – двойка, състояща се
от икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецоид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецифит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
4. Икономическо обсисъдържание (съкр. – обсико).
5. Икономическа обсиформа (съкр. – обсифо).
6. Икономически обсиспецифант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономическо обсисъдържание и икономическа обсиформа.
7. Икономически обсиспецифат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQUX-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс
DT-ZNQUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-ZNQUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти

5

359

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецифат

Обсиспецасустоид

Обсиспецасустит

Обсиспецасубстанция

Обсиспецасуперстанта

Обсиспецасустант

Обсиспецасустат

Обсиспецифант

Обсиспецесустоид

Обсиспецесустит

Обсиспецесубстанция

Обсиспецесуперстанта

Обсиспецесустант

Обсиспецесустат

Обсиформа

Обсифосустоид

Обсифосустит

Обсифосубстанция

Обсифосуперстанта

Обсифосустант

Обсифосустат

Обсисъдържание

Обсикосустоид

Обсикосустит

Обсикосубстанция

Обсикосуперстанта

Обсикосустант

Обсикосустат

Обсиспецифит

Обсиспецисустоид

Обсиспецисустит

Обсиспецисубстанция

Обсиспецисуперстанта

Обсиспецисустант

Обсиспецисустат

Обсиспецоид

Обсиспецосустоид

Обсиспецосустит

Обсиспецосубстанция

Обсиспецосуперстанта

Обсиспецосустант

Обсиспецосустат

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспоид

Обсиспецадиспосустоид

Обсиспецадиспосустит

Обсиспецадиспосубстанция

Обсиспецадиспосуперстанта

Обсиспецадиспосустант

Обсиспецадиспосустат

Обсиспецедиспоид

Обсиспецедиспосустоид

Обсиспецедиспосустит

Обсиспецедиспосубстанция

Обсиспецедиспосуперстанта

Обсиспецедиспосустант

Обсиспецедиспосустат

Обсифодиспоид

Обсифодиспосустоид

Обсифодиспосустит

Обсифодиспосубстанция

Обсифодиспосуперстанта

Обсифодиспосустант

Обсифодиспосустат

Обсикодиспоид

Обсикодиспосустоид

Обсикодиспосустит

Обсикодиспосубстанция

Обсикодиспосуперстанта

Обсикодиспосустант

Обсикодиспосустат

Обсиспецидиспоид

Обсиспецидиспосустоид

Обсиспецидиспосустит

Обсиспецидиспосубстанция

Обсиспецидиспосуперстанта

Обсиспецидиспосустант

Обсиспецидиспосустат

Обсиспецодиспоид

Обсиспецодиспосустоид

Обсиспецодиспосустит

Обсиспецодиспосубстанция

Обсиспецодиспосуперстанта

Обсиспецодиспосустант

Обсиспецодиспосустат

Обсидиспоид

Обсидиспосустоид

Обсидиспосустит

Обсидиспосубстанция

Обсидиспосуперстанта

Обсидиспосустант

Обсидиспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозит

Обсиспецадисписустоид

Обсиспецадисписустит

Обсиспецадисписубстанция

Обсиспецадисписуперстанта

Обсиспецадисписустант

Обсиспецадисписустат

Обсиспецедиспозит

Обсиспецедисписустоид

Обсиспецедисписустит

Обсиспецедисписубстанция

Обсиспецедисписуперстанта

Обсиспецедисписустант

Обсиспецедисписустат

Обсифодиспозит

Обсифодисписустоид

Обсифодисписустит

Обсифодисписубстанция

Обсифодисписуперстанта

Обсифодисписустант

Обсифодисписустат

Обсикодиспозит

Обсикодисписустоид

Обсикодисписустит

Обсикодисписубстанция

Обсикодисписуперстанта

Обсикодисписустант

Обсикодисписустат

Обсиспецидиспозит

Обсиспецидисписустоид

Обсиспецидисписустит

Обсиспецидисписубстанция

Обсиспецидисписуперстанта

Обсиспецидисписустант

Обсиспецидисписустат

Обсиспецодиспозит

Обсиспецодисписустоид

Обсиспецодисписустит

Обсиспецодисписубстанция

Обсиспецодисписуперстанта

Обсиспецодисписустант

Обсиспецодисписустат

Обсидиспозит

Обсидисписустоид

Обсидисписустит

Обсидисписубстанция

Обсидисписуперстанта

Обсидисписустант

Обсидисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасъщност

Обсиспецаессустоид

Обсиспецаессустит

Обсиспецаессубстанция

Обсиспецаессуперстанта

Обсиспецаессустант

Обсиспецаессустат

Обсиспецесъщност

Обсиспецеессустоид

Обсиспецеессустит

Обсиспецеессубстанция

Обсиспецеессуперстанта

Обсиспецеессустант

Обсиспецеессустат

Обсифосъщност

Обсифоессустоид

Обсифоессустит

Обсифоессубстанция

Обсифоессуперстанта

Обсифоессустант

Обсифоессустат

Обсикосъщност

Обсикоессустоид

Обсикоессустит

Обсикоессубстанция

Обсикоессуперстанта

Обсикоессустант

Обсикоессустат

Обсиспецисъщност

Обсиспециессустоид

Обсиспециессустит

Обсиспециессубстанция

Обсиспециессуперстанта

Обсиспециессустант

Обсиспециессустат

Обсиспецосъщност

Обсиспецоессустоид

Обсиспецоессустит

Обсиспецоессубстанция

Обсиспецоессуперстанта

Обсиспецоессустант

Обсиспецоессустат

Обсисъщност

Обсиессустоид

Обсиессустит

Обсиессубстанция

Обсиессуперстанта

Обсиессустант

Обсиессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецафеномен

Обсиспецафеносустоид

Обсиспецафеносустит

Обсиспецафеносубстанция

Обсиспецафеносуперстанта

Обсиспецафеносустант

Обсиспецафеносустат

Обсиспецефеномен

Обсиспецефеносустоид

Обсиспецефеносустит

Обсиспецефеносубстанция

Обсиспецефеносуперстанта

Обсиспецефеносустант

Обсиспецефеносустат

Обсифофеномен

Обсифофеносустоид

Обсифофеносустит

Обсифофеносубстанция

Обсифофеносуперстанта

Обсифофеносустант

Обсифофеносустат

Обсикофеномен

Обсикофеносустоид

Обсикофеносустит

Обсикофеносубстанция

Обсикофеносуперстанта

Обсикофеносустант

Обсикофеносустат

Обсиспецифеномен

Обсиспецифеносустоид

Обсиспецифеносустит

Обсиспецифеносубстанция

Обсиспецифеносуперстанта

Обсиспецифеносустант

Обсиспецифеносустат

Обсиспецофеномен

Обсиспецофеносустоид

Обсиспецофеносустит

Обсиспецофеносубстанция

Обсиспецофеносуперстанта

Обсиспецофеносустант

Обсиспецофеносустат

Обсифеномен

Обсифеносустоид

Обсифеносустит

Обсифеносубстанция

Обсифеносуперстанта

Обсифеносустант

Обсифеносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозант

Обсиспецадиспесустоид

Обсиспецадиспесустит

Обсиспецадиспесубстанция

Обсиспецадиспесуперстанта

Обсиспецадиспесустант

Обсиспецадиспесустат

Обсиспецедиспозант

Обсиспецедиспесустоид

Обсиспецедиспесустит

Обсиспецедиспесубстанция

Обсиспецедиспесуперстанта

Обсиспецедиспесустант

Обсиспецедиспесустат

Обсифодиспозант

Обсифодиспесустоид

Обсифодиспесустит

Обсифодиспесубстанция

Обсифодиспесуперстанта

Обсифодиспесустант

Обсифодиспесустат

Обсикодиспозант

Обсикодиспесустоид

Обсикодиспесустит

Обсикодиспесубстанция

Обсикодиспесуперстанта

Обсикодиспесустант

Обсикодиспесустат

Обсиспецидиспозант

Обсиспецидиспесустоид

Обсиспецидиспесустит

Обсиспецидиспесубстанция

Обсиспецидиспесуперстанта

Обсиспецидиспесустант

Обсиспецидиспесустат

Обсиспецодиспозант

Обсиспецодиспесустоид

Обсиспецодиспесустит

Обсиспецодиспесубстанция

Обсиспецодиспесуперстанта

Обсиспецодиспесустант

Обсиспецодиспесустат

Обсидиспозант

Обсидиспесустоид

Обсидиспесустит

Обсидиспесубстанция

Обсидиспесуперстанта

Обсидиспесустант

Обсидиспесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозат

Обсиспецадиспасустоид

Обсиспецадиспасустит

Обсиспецадиспасубстанция

Обсиспецадиспасуперстанта

Обсиспецадиспасустант

Обсиспецадиспасустат

Обсиспецедиспозат

Обсиспецедиспасустоид

Обсиспецедиспасустит

Обсиспецедиспасубстанция

Обсиспецедиспасуперстанта

Обсиспецедиспасустант

Обсиспецедиспасустат

Обсифодиспозат

Обсифодиспасустоид

Обсифодиспасустит

Обсифодиспасубстанция

Обсифодиспасуперстанта

Обсифодиспасустант

Обсифодиспасустат

Обсикодиспозат

Обсикодиспасустоид

Обсикодиспасустит

Обсикодиспасубстанция

Обсикодиспасуперстанта

Обсикодиспасустант

Обсикодиспасустат

Обсиспецидиспозат

Обсиспецидиспасустоид

Обсиспецидиспасустит

Обсиспецидиспасубстанция

Обсиспецидиспасуперстанта

Обсиспецидиспасустант

Обсиспецидиспасустат

Обсиспецодиспозат

Обсиспецодиспасустоид

Обсиспецодиспасустит

Обсиспецодиспасубстанция

Обсиспецодиспасуперстанта

Обсиспецодиспасустант

Обсиспецодиспасустат

Обсидиспозат

Обсидиспасустоид

Обсидиспасустит

Обсидиспасубстанция

Обсидиспасуперстанта

Обсидиспасустант

Обсидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-ZNQUX-BC/A-6
DT-ZNQUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецифат

Обсиспецадиспоид

Обсиспецадиспозит

Обсиспецасъщност

Обсиспецафеномен

Обсиспецадиспозант

Обсиспецадиспозат

Обсиспецифант

Обсиспецедиспоид

Обсиспецедиспозит

Обсиспецесъщност

Обсиспецефеномен

Обсиспецедиспозант

Обсиспецедиспозат

Обсиформа

Обсифодиспоид

Обсифодиспозит

Обсифосъщност

Обсифофеномен

Обсифодиспозант

Обсифодиспозат

Обсисъдържание

Обсикодиспоид

Обсикодиспозит

Обсикосъщност

Обсикофеномен

Обсикодиспозант

Обсикодиспозат

Обсиспецифит

Обсиспецидиспоид

Обсиспецидиспозит

Обсисубтиспецисъщност

Обсиспецифеномен

Обсиспецидиспозант

Обсиспецидиспозат

Обсиспецоид

Обсиспецодиспоид

Обсиспецодиспозит

Обсиспецосъщност

Обсиспецофеномен

Обсиспецодиспозант

Обсиспецодиспозат

ZQХипертипоид

Обсидиспоид

Обсидиспозит

Обсисъщност

Обсифеномен

Обсидиспозант

Обсидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустоид

Обсиспецадиспосустоид

Обсиспецадисписустоид

Обсиспецаессустоид

Обсиспецафеносустоид

Обсиспецадиспесустоид

Обсиспецадиспасустоид

Обсиспецесустоид

Обсиспецедиспосустоид

Обсиспецедисписустоид

Обсиспецеессустоид

Обсиспецефеносустоид

Обсиспецедиспесустоид

Обсиспецедиспасустоид

Обсифосустоид

Обсифодиспосустоид

Обсифодисписустоид

Обсифоессустоид

Обсифофеносустоид

Обсифодиспесустоид

Обсифодиспасустоид

Обсикосустоид

Обсикодиспосустоид

Обсикодисписустоид

Обсикоессустоид

Обсикофеносустоид

Обсикодиспесустоид

Обсикодиспасустоид

Обсиспецисустоид

Обсиспецидиспосустоид

Обсиспецидисписустоид

Обсиспециессустоид

Обсиспецифеносустоид

Обсиспецидиспесустоид

Обсиспецидиспасустоид

Обсиспецосустоид

Обсиспецодиспосустоид

Обсиспецодисписустоид

Обсиспецоессустоид

Обсиспецофеносустоид

Обсиспецодиспесустоид

Обсиспецодиспасустоид

Обсисустоид

Обсидиспосустоид

Обсидисписустоид

Обсиессустоид

Обсифеносустоид

Обсидиспесустоид

Обсидиспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустит

Обсиспецадиспосустит

Обсиспецадисписустит

Обсиспецаессустит

Обсиспецафеносустит

Обсиспецадиспесустит

Обсиспецадиспасустит

Обсиспецесустит

Обсиспецедиспосустит

Обсиспецедисписустит

Обсиспецеессустит

Обсиспецефеносустит

Обсиспецедиспесустит

Обсиспецедиспасустит

Обсифосустит

Обсифодиспосустит

Обсифодисписустит

Обсифоессустит

Обсифофеносустит

Обсифодиспесустит

Обсифодиспасустит

Обсикосустит

Обсикодиспосустит

Обсикодисписустит

Обсикоессустит

Обсикофеносустит

Обсикодиспесустит

Обсикодиспасустит

Обсиспецисустит

Обсиспецидиспосустит

Обсиспецидисписустит

Обсиспециессустит

Обсиспецифеносустит

Обсиспецидиспесустит

Обсиспецидиспасустит

Обсиспецосустит

Обсиспецодиспосустит

Обсиспецодисписустит

Обсиспецоессустит

Обсиспецофеносустит

Обсиспецодиспесустит

Обсиспецодиспасустит

Обсисустит

Обсидиспосустит

Обсидисписустит

Обсиессустит

Обсифеносустит

Обсидиспесустит

Обсидиспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасубстанция

Обсиспецадиспосубстанция

Обсиспецадисписубстанция

Обсиспецаессубстанция

Обсиспецафеносубстанция

Обсиспецадиспесубстанция

Обсиспецадиспасубстанция

Обсиспецесубстанция

Обсиспецедиспосубстанция

Обсиспецедисписубстанция

Обсиспецеессубстанция

Обсиспецефеносубстанция

Обсиспецедиспесубстанция

Обсиспецедиспасубстанция

Обсифосубстанция

Обсифодиспосубстанция

Обсифодисписубстанция

Обсифоессубстанция

Обсифофеносубстанция

Обсифодиспесубстанция

Обсифодиспасубстанция

Обсикосубстанция

Обсикодиспосубстанция

Обсикодисписубстанция

Обсикоессубстанция

Обсикофеносубстанция

Обсикодиспесубстанция

Обсикодиспасубстанция

Обсиспецисубстанция

Обсиспецидиспосубстанция

Обсиспецидисписубстанция

Обсиспециессубстанция

Обсиспецифеносубстанция

Обсиспецидиспесубстанция

Обсиспецидиспасубстанция

Обсиспецосубстанция

Обсиспецодиспосубстанция

Обсиспецодисписубстанция

Обсиспецоессубстанция

Обсиспецофеносубстанция

Обсиспецодиспесубстанция

Обсиспецодиспасубстанция

Обсисубстанция

Обсидиспосубстанция

Обсидисписубстанция

Обсиессубстанция

Обсифеносубстанция

Обсидиспесубстанция

Обсидиспасубстанция

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасуперстанта

Обсиспецадиспосуперстанта

Обсиспецадисписуперстанта

Обсиспецаессуперстанта

Обсиспецафеносуперстанта

Обсиспецадиспесуперстанта

Обсиспецадиспасуперстанта

Обсиспецесуперстанта

Обсиспецедиспосуперстанта

Обсиспецедисписуперстанта

Обсиспецеессуперстанта

Обсиспецефеносуперстанта

Обсиспецедиспесуперстанта

Обсиспецедиспасуперстанта

Обсифосуперстанта

Обсифодиспосуперстанта

Обсифодисписуперстанта

Обсифоессуперстанта

Обсифофеносуперстанта

Обсифодиспесуперстанта

Обсифодиспасуперстанта

Обсикосуперстанта

Обсикодиспосуперстанта

Обсикодисписуперстанта

Обсикоессуперстанта

Обсикофеносуперстанта

Обсикодиспесуперстанта

Обсикодиспасуперстанта

Обсиспецисуперстанта

Обсиспецидиспосуперстанта

Обсиспецидисписуперстанта

Обсиспециессуперстанта

Обсиспецифеносуперстанта

Обсиспецидиспесуперстанта

Обсиспецидиспасуперстанта

Обсиспецосуперстанта

Обсиспецодиспосуперстанта

Обсиспецодисписуперстанта

Обсиспецоессуперстанта

Обсиспецофеносуперстанта

Обсиспецодиспесуперстанта

Обсиспецодиспасуперстанта

Обсисуперстанта

Обсидиспосуперстанта

Обсидисписуперстанта

Обсиессуперстанта

Обсифеносуперстанта

Обсидиспесуперстанта

Обсидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустант

Обсиспецадиспосустант

Обсиспецадисписустант

Обсиспецаессустант

Обсиспецафеносустант

Обсиспецадиспесустант

Обсиспецадиспасустант

Обсиспецесустант

Обсиспецедиспосустант

Обсиспецедисписустант

Обсиспецеессустант

Обсиспецефеносустант

Обсиспецедиспесустант

Обсиспецедиспасустант

Обсифосустант

Обсифодиспосустант

Обсифодисписустант

Обсифоессустант

Обсифофеносустант

Обсифодиспесустант

Обсифодиспасустант

Обсикосустант

Обсикодиспосустант

Обсикодисписустант

Обсикоессустант

Обсикофеносустант

Обсикодиспесустант

Обсикодиспасустант

Обсиспецисустант

Обсиспецидиспосустант

Обсиспецидисписустант

Обсиспециессустант

Обсиспецифеносустант

Обсиспецидиспесустант

Обсиспецидиспасустант

Обсиспецосустант

Обсиспецодиспосустант

Обсиспецодисписустант

Обсиспецоессустант

Обсиспецофеносустант

Обсиспецодиспесустант

Обсиспецодиспасустант

Обсисустант

Обсидиспосустант

Обсидисписустант

Обсиессустан

Обсифеносустант

Обсидиспесустант

Обсидиспасустант

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустат

Обсиспецадиспосустат

Обсиспецадисписустат

Обсиспецаессустат

Обсиспецафеносустат

Обсиспецадиспесустат

Обсиспецадиспасустат

Обсиспецесустат

Обсиспецедиспосустат

Обсиспецедисписустат

Обсиспецеессустат

Обсиспецефеносустат

Обсиспецедиспесустат

Обсиспецедиспасустат

Обсифосустат

Обсифодиспосустат

Обсифодисписустат

Обсифоессустат

Обсифофеносустат

Обсифодиспесустат

Обсифодиспасустат

Обсикосустат

Обсикодиспосустат

Обсикодисписустат

Обсикоессустат

Обсикофеносустат

Обсикодиспесустат

Обсикодиспасустат

Обсиспецисустат

Обсиспецидиспосустат

Обсиспецидисписустат

Обсиспециессустат

Обсиспецифеносустат

Обсиспецидиспесустат

Обсиспецидиспасустат

Обсиспецосустат

Обсиспецодиспосустат

Обсиспецодисписустат

Обсиспецоессустат

Обсиспецофеносустат

Обсиспецодиспесустат

Обсиспецодиспасустат

Обсисустат

Обсидиспосустат

Обсидисписустат

Обсиессустат

Обсифеносустат

Обсидиспесустат

Обсидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични
икономически субтенобсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспозат

Обсидиспасустоид

Обсидиспасустит

Обсидиспасубстанция

Обсидиспасуперстанта

Обсидиспасустант

Обсидиспасустат

Обсидиспозант

Обсидиспесустоид

Обсидиспесустит

Обсидиспесубстанция

Обсидиспесуперстанта

Обсидиспесустант

Обсидиспесустат

Обсифеномен

Обсифеносустоид

Обсифеносустит

Обсифеносубстанция

Обсифеносуперстанта

Обсифеносустант

Обсифеносустат

Обсисъщност

Обсиессустоид

Обсиессустит

Обсиессубстанция

Обсиессуперстанта

Обсиессустант

Обсиессустат

Обсидиспозит

Обсидисписустоид

Обсидисписустит

Обсидисписубстанция

Обсидисписуперстанта

Обсидисписустант

Обсидисписустат

Обсидиспоид

Обсидиспосустоид

Обсидиспосустит

Обсидиспосубстанция

Обсидиспосуперстанта

Обсидиспосустант

Обсидиспосустат

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обсиспецодиспозат

Обсиспецодиспасустоид

Обсиспецодиспасустит

Обсиспецодиспасубстанция

Обсиспецодиспасуперстанта

Обсиспецодиспасустант

Обсиспецодиспасустат

Обсиспецодиспозант

Обсиспецодиспесустоид

Обсиспецодиспесустит

Обсиспецодиспесубстанция

Обсиспецодиспесуперстанта

Обсиспецодиспесустант

Обсиспецодиспесустат

Обсиспецофеномен

Обсиспецофеносустоид

Обсиспецофеносустит

Обсиспецофеносубстанция

Обсиспецофеносуперстанта

Обсиспецофеносустант

Обсиспецофеносустат

Обсиспецосъщност

Обсиспецоессустаод

Обсиспецоессустит

Обсиспецоессубстанция

Обсиспецоессуперстанта

Обсиспецоессустант

Обсиспецоессустат

Обсиспецодиспозит

Обсиспецодисписустоид

Обсиспецодисписустит

Обсиспецодисписубстанция

Обсиспецодисписуперстанта

Обсиспецодисписустант

Обсиспецодисписустат

Обсиспецодиспоид

Обсиспецодиспосустоид

Обсиспецодиспосустит

Обсиспецодиспосубстанция

Обсиспецодиспосуперстанта

Обсиспецодиспосустант

Обтсспецодиспосустат

Обсиспецоид

Обсиспецосустоид

Обсиспецосустит

Обсиспецосубстанция

Обсиспецосуперстанта

Обсиспецосустант

Обсиспецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецидиспозат

Обсиспецидиспасустоид

Обсиспецидиспасустит

Обсиспецидиспасубстанция

Обсиспецидиспасуперстанта

Обсиспецидиспозант

Обсиспецидиспесустоид

Обсиспецидиспесустит

Обсиспецидиспесубстанция

Обсиспецидиспесуперстанта

Обсиспецифеномен

Обсиспецифеносустоид

Обсиспецифеносустит

Обсиспецифеносубстанция

Обсиспецисъщност

Обсиспециессустоид

Обсиспециессустит

Обсиспецидиспозит

Обсиспецидисписустоид

Обсиспецидиспоид

Обсиспецифит

Обсиспецидиспасустант

Обсиспецидиспасустат

Обсисубтиспецидиспесустант

Обсиспецидиспесустат

Обсиспецифеносуперстанта

Обсиспецифеносустант

Обсиспецифеносустат

Обсиспециессубстанция

Обсиспециессуперстанта

Обсиспециессустант

Обсиспециессустат

Обсиспецидисписустит

Обсиспецидисписубстанция

Обсиспецидисписуперстанта

Обсиспецидисписустант

Обсиспецидисписустат

Обсиспецидиспосустоид

Обсиспецидиспосустит

Обсиспецидиспосубстанция

Обсиспецидиспосуперстанта

Обсиспецидиспосустант

Обсиспецидиспосустат

Обсиспецисустоид

Обсиспецисустит

Обсиспецисубстанция

Обсиспецисуперстанта

Обсиспецисустант

Обсиспецисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикодиспозат

Обсикодиспасустоид

Обсикодиспасустит

Обсикодиспасубстанция

Обсикодиспасуперстанта

Обсикодиспасустант

Обсикодиспасустат

Обсикодиспозант

Обсикодиспесустоид

Обсикодиспесустит

Обсикодиспесубстанция

Обсикодиспесуперстанта

Обсикодиспесустант

Обсикодиспесустат

Обсикофеномен

Обсикофеносустоид

Обсикофеносустит

Обсикофеносубстанция

Обсикофеносуперстанта

Обсикофеносустант

Обсикофеносустат

Обсикосъщност

Обсикоессустоид

Обсикоессустит

Обсикоессубстанция

Обсикоессуперстанта

Обсикоессустант

Обсикоессустат

Обсикодиспозит

Обсикодисписустоид

Обсикодисписустит

Обсикодисписубстанция

Обсикодисписуперстанта

Обсикодисписустант

Обсикодисписустат

Обсикодиспоид

Обсикодиспосустоид

Обсикодиспосустит

Обсикодиспосубстанция

Обсикодиспосуперстанта

Обсикодиспосустант

Обсикодиспосустат

Обсисъдържание

Обсикосустоид

Обсикосустит

Обсикосубстанция

Обсикосуперстанта

Обсикосустант

Обсикосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсифодиспозат

Обсифодиспасустоид

Обсифодиспасустит

Обсифодиспасубстанция

Обсифодиспасуперстанта

Обсифодиспасустант

Обсифодиспасустат

Обсифодиспозант

Обсифодиспесустоид

Обсифодиспесустит

Обсифодиспесубстанция

Обсифодиспесуперстанта

Обсифодиспесустант

Обсифодиспесустат

Обсифофеномен

Обсифофеносустоид

Обсифофеносустит

Обсифофеносубстанция

Обсифофеносуперстанта

Обсифофеносустант

Обсифофеносустат

Обсифосъщност

Обсифоессустоид

Обсифоессустит

Обсифоессубстанция

Обсифоессуперстанта

Обсифоессустант

Обсифоессустат

Обсифодиспозит

Обсифодисписустоид

Обсифодисписустит

Обсифодисписубстанция

Обсифодисписуперстанта

Обсифодисписустант

Обсифодисписустат

Обсифодиспоид

Обсифодиспосустоид

Обсифодиспосустит

Обсифодиспосубстанция

Обсифодиспосуперстанта

Обсифодиспосустант

Обсифодиспосустат

Обсиформа

Обсифосустоид

Обсифосустит

Обсифосубстанция

Обсифосуперстанта

Обсифосустант

Обсифосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецедиспасубстанция

Обсиспецедиспасуперстанта

Обсиспецедиспасустант

Обсиспецедиспасустат

Обсиспецедиспесубстанция

Обсиспецедиспесуперстанта

Обсиспецедиспесустант

Обсиспецедиспесустат

Обсиспецефеносустит

Обсиспецефеносубстанция

Обсиспецефеносуперстанта

Обсиспецефеносустант

Обсиспецефеносустат

Обсиспецеессустаод

Обсиспецеессустит

Обсиспецеессубстанция

Обсиспецеессуперстанта

Обсиспецеессустант

Обсиспецеессустат

Обсиспецедиспозит

Обсиспецедисписустоид

Обсиспецедисписустит

Обсиспецедисписубстанция

Обсиспецедисписуперстанта

Обсиспецедисписустант

Обсиспецедисписустат

Обсиспецедиспоид

Обсиспецедиспосустоид

Обсиспецедиспосустит

Обсиспецедиспосубстанция

Обсиспецедиспосуперстанта

Обсиспецедиспосустант

Обсиспецедиспосустат

Обсиспецифант

Обсиспецесустоид

Обсиспецесустит

Обсиспецесубстанция

Обсиспецесуперстанта

Обсиспецесустант

Обсиспецесустат

Обсиспецедиспозат

Обсиспецедиспасустоид

Обсиспецедиспасустит

Обсиспецедиспозант

Обсиспецедиспесустоид

Обсисубтиспецедиспесустит

Обсиспецефеномен

Обсиспецефеносустоид

Обсиспецесъщност

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

27

381

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецадиспозат

Обсиспецадиспасустоид

Обсиспецадиспасустит

Обсиспецадиспасубстанция

Обсиспецадиспасуперстанта

Обсиспецадиспасустант

Обсиспецадиспасустат

Обсиспецадиспозант

Обсиспецадиспесустоид

Обсиспецадиспесустит

Обсиспецадиспесубстанция

Обсиспецадиспесуперстанта

Обсиспецадиспесустант

Обсиспецадиспесустат

Обсиспецафеномен

Обсиспецафеносустоид

Обсиспецафеносустит

Обсиспецафеносубстанция

Обсиспецафеносуперстанта

Обсиспецафеносустант

Обсиспецафеносустат

Обсиспецасъщност

Обсиспецаессустоид

Обсиспецаессустит

Обсиспецаессубстанция

Обсиспецаессуперстанта

Обсиспецаессустант

Обсиспецаессустат

Обсиспецадиспозит

Обсиспецадисписустоид

Обсиспецадисписустит

Обсиспецадисписубстанция

Обсиспецадисписуперстанта

Обсиспецадисписустант

Обсиспецадисписустат

Обсиспецадиспоид

Обсиспецасдиспосустоид

Обсиспецадиспосустит

Обсиспецадиспосубстанция

Обсиспецадиспосуперстанта

Обсиспецадиспосустант

Обсиспецадиспосустат

Обсиспецифат

Обсиспецасустоид

Обсиспецасустит

Обсиспецасубстанция

Обсиспецасуперстанта

Обсиспецасустант

Обсиспецасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space
of the explicite conceptual derelevant typical economic subtenobtiingredients) (*) –
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти и означавано с индекс DT-ZNOUX. Те са подредени според три класификационни
ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически
подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество
/основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2)
ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която
е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна
икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен
критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и
производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което
поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например форма на явлението, форма на явлението на субстанцията).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: фосубстанция, което означава форма на
субстанцията; косъщност, което означава съдържание на същността; специсустант, което означава специфит на сустанта).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобтиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZO-хипертипоид, т.е. концептуален икономически обти-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустоид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическата обтисубстанция и икономическата обтисуперстанта.
4. Икономическа обтисубстанция (съкр. – обтисубс).
5. Икономическа обтисуперстанта (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за икономическа обтисубстанция и икономическа обтисуперстанта.
7. Икономически обтисустат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща се от
икономическата обтисубстанция и икономическата обтисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтидиспоид (съкр. – обтидиспо) – общо понятие за значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтидиспозит (съкр. – обтидиспи) – единство на икономическата обтисъщност и икономическото обтиявление (икономическия обтифеномен).
4. Икономическа обтисъщност (съкр. – обтиес).
5. Икономическо обтиявление (съкр. – обтифено) (икономически
обтифеномен).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически обтидиспозант (съкр. – обтидиспе) – общо понятие за
икономическа обтисъщност и икономическо обтиявление.
7. Икономически обтидиспозат (съкр. – обтидиспа) – двойка, състояща се
от икономическата обтисъщност и икономическото обтиявление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецоид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецифит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическото обтисъдържание и икономическата обтиформа.
4. Икономическо обтисъдържание (съкр. – обтико).
5. Икономическа обтиформа (съкр. – обтифо).
6. Икономически обтиспецифант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономическо обтисъдържание и икономическа обтиформа.
7. Икономически обтиспецифат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическото обтисъдържание и икономическата обтиформа.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOUX-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти (с индекс
DT-ZNOUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-ZNOUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецифат

Обтиспецасустоид

Обтиспецасустит

Обтиспецасубстанция

Обтиспецасуперстанта

Обтиспецасустант

Обтиспецасустат

Обтиспецифант

Обтиспецесустоид

Обтиспецесустит

Обтиспецесубстанция

Обтиспецесуперстанта

Обтиспецесустант

Обтиспецесустат

Обтиформа

Обтифосустоид

Обтифосустит

Обтифосубстанция

Обтифосуперстанта

Обтифосустант

Обтифосустат

Обтисъдържание

Обтикосустоид

Обтикосустит

Обтикосубстанция

Обтикосуперстанта

Обтикосустант

Обтикосустат

Обтиспецифит

Обтиспецисустоид

Обтиспецисустит

Обтиспецисубстанция

Обтиспецисуперстанта

Обтиспецисустант

Обтиспецисустат

Обтиспецоид

Обтиспецосустоид

Обтиспецосустит

Обтиспецосубстанция

Обтиспецосуперстанта

Обтиспецосустант

Обтиспецосустат

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспоид

Обтиспецадиспосустоид

Обтиспецадиспосустит

Обтиспецадиспосубстанция

Обтиспецадиспосуперстанта

Обтиспецадиспосустант

Обтиспецадиспосустат

Обтиспецедиспоид

Обтиспецедиспосустоид

Обтиспецедиспосустит

Обтиспецедиспосубстанция

Обтиспецедиспосуперстанта

Обтиспецедиспосустант

Обтиспецедиспосустат

Обтифодиспоид

Обтифодиспосустоид

Обтифодиспосустит

Обтифодиспосубстанция

Обтифодиспосуперстанта

Обтифодиспосустант

Обтифодиспосустат

Обтикодиспоид

Обтикодиспосустоид

Обтикодиспосустит

Обтикодиспосубстанция

Обтикодиспосуперстанта

Обтикодиспосустант

Обтикодиспосустат

Обтиспецидиспоид

Обтиспецидиспосустоид

Обтиспецидиспосустит

Обтиспецидиспосубстанция

Обтиспецидиспосуперстанта

Обтиспецидиспосустант

Обтиспецидиспосустат

Обтиспецодиспоид

Обтиспецодиспосустоид

Обтиспецодиспосустит

Обтиспецодиспосубстанция

Обтиспецодиспосуперстанта

Обтиспецодиспосустант

Обтиспецодиспосустат

Обтидиспоид

Обтидиспосустоид

Обтидиспосустит

Обтидиспосубстанция

Обтидиспосуперстанта

Обтидиспосустант

Обтидиспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозит

Обтиспецадисписустоид

Обтиспецадисписустит

Обтиспецадисписубстанция

Обтиспецадисписуперстанта

Обтиспецадисписустант

Обтиспецадисписустат

Обтиспецедиспозит

Обтиспецедисписустоид

Обтиспецедисписустит

Обтиспецедисписубстанция

Обтиспецедисписуперстанта

Обтиспецедисписустант

Обтиспецедисписустат

Обтифодиспозит

Обтифодисписустоид

Обтифодисписустит

Обтифодисписубстанция

Обтифодисписуперстанта

Обтифодисписустант

Обтифодисписустат

Обтикодиспозит

Обтикодисписустоид

Обтикодисписустит

Обтикодисписубстанция

Обтикодисписуперстанта

Обтикодисписустант

Обтикодисписустат

Обтиспецидиспозит

Обтиспецидисписустоид

Обтиспецидисписустит

Обтиспецидисписубстанция

Обтиспецидисписуперстанта

Обтиспецидисписустант

Обтиспецидисписустат

Обтиспецодиспозит

Обтиспецодисписустоид

Обтиспецодисписустит

Обтиспецодисписубстанция

Обтиспецодисписуперстанта

Обтиспецодисписустант

Обтиспецодисписустат

Обтидиспозит

Обтидисписустоид

Обтидисписустит

Обтидисписубстанция

Обтидисписуперстанта

Обтидисписустант

Обтидисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

36

390

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасъщност

Обтиспецаессустоид

Обтиспецаессустит

Обтиспецаессубстанция

Обтиспецаессуперстанта

Обтиспецаессустант

Обтиспецаессустат

Обтиспецесъщност

Обтиспецеессустоид

Обтиспецеессустит

Обтиспецеессубстанция

Обтиспецеессуперстанта

Обтиспецеессустант

Обтиспецеессустат

Обтифосъщност

Обтифоессустоид

Обтифоессустит

Обтифоессубстанция

Обтифоессуперстанта

Обтифоессустант

Обтифоессустат

Обтикосъщност

Обтикоессустоид

Обтикоессустит

Обтикоессубстанция

Обтикоессуперстанта

Обтикоессустант

Обтикоессустат

Обтиспецисъщност

Обтиспециессустоид

Обтиспециессустит

Обтиспециессубстанция

Обтиспециессуперстанта

Обтиспециессустант

Обтиспециессустат

Обтиспецосъщност

Обтиспецоессустоид

Обтиспецоессустит

Обтиспецоессубстанция

Обтиспецоессуперстанта

Обтиспецоессустант

Обтиспецоессустат

Обтисъщност

Обтиессустоид

Обтиессустит

Обтиессубстанция

Обтиессуперстанта

Обтиессустант

Обтиессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецафеномен

Обтиспецафеносустоид

Обтиспецафеносустит

Обтиспецафеносубстанция

Обтиспецафеносуперстанта

Обтиспецафеносустант

Обтиспецафеносустат

Обтиспецефеномен

Обтиспецефеносустоид

Обтиспецефеносустит

Обтиспецефеносубстанция

Обтиспецефеносуперстанта

Обтиспецефеносустант

Обтиспецефеносустат

Обтифофеномен

Обтифофеносустоид

Обтифофеносустит

Обтифофеносубстанция

Обтифофеносуперстанта

Обтифофеносустант

Обтифофеносустат

Обтикофеномен

Обтикофеносустоид

Обтикофеносустит

Обтикофеносубстанция

Обтикофеносуперстанта

Обтикофеносустант

Обтикофеносустат

Обтиспецифеномен

Обтиспецифеносустоид

Обтиспецифеносустит

Обтиспецифеносубстанция

Обтиспецифеносуперстанта

Обтиспецифеносустант

Обтиспецифеносустат

Обтиспецофеномен

Обтиспецофеносустоид

Обтиспецофеносустит

Обтиспецофеносубстанция

Обтиспецофеносуперстанта

Обтиспецофеносустант

Обтиспецофеносустат

Обтифеномен

Обтифеносустоид

Обтифеносустит

Обтифеносубстанция

Обтифеносуперстанта

Обтифеносустант

Обтифеносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозант

Обтиспецадиспесустоид

Обтиспецадиспесустит

Обтиспецадиспесубстанция

Обтиспецадиспесуперстанта

Обтиспецадиспесустант

Обтиспецадиспесустат

Обтиспецедиспозант

Обтиспецедиспесустоид

Обтиспецедиспесустит

Обтиспецедиспесубстанция

Обтиспецедиспесуперстанта

Обтиспецедиспесустант

Обтиспецедиспесустат

Обтифодиспозант

Обтифодиспесустоид

Обтифодиспесустит

Обтифодиспесубстанция

Обтифодиспесуперстанта

Обтифодиспесустант

Обтифодиспесустат

Обтикодиспозант

Обтикодиспесустоид

Обтикодиспесустит

Обтикодиспесубстанция

Обтикодиспесуперстанта

Обтикодиспесустант

Обтикодиспесустат

Обтиспецидиспозант

Обтиспецидиспесустоид

Обтиспецидиспесустит

Обтиспецидиспесубстанция

Обтиспецидиспесуперстанта

Обтиспецидиспесустант

Обтиспецидиспесустат

Обтиспецодиспозант

Обтиспецодиспесустоид

Обтиспецодиспесустит

Обтиспецодиспесубстанция

Обтиспецодиспесуперстанта

Обтиспецодиспесустант

Обтиспецодиспесустат

Обтидиспозант

Обтидиспесустоид

Обтидиспесустит

Обтидиспесубстанция

Обтидиспесуперстанта

Обтидиспесустант

Обтидиспесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозат

Обтиспецадиспасустоид

Обтиспецадиспасустит

Обтиспецадиспасубстанция

Обтиспецадиспасуперстанта

Обтиспецадиспасустант

Обтиспецадиспасустат

Обтиспецедиспозат

Обтиспецедиспасустоид

Обтиспецедиспасустит

Обтиспецедиспасубстанция

Обтиспецедиспасуперстанта

Обтиспецедиспасустант

Обтиспецедиспасустат

Обтифодиспозат

Обтифодиспасустоид

Обтифодиспасустит

Обтифодиспасубстанция

Обтифодиспасуперстанта

Обтифодиспасустант

Обтифодиспасустат

Обтикодиспозат

Обтикодиспасустоид

Обтикодиспасустит

Обтикодиспасубстанция

Обтикодиспасуперстанта

Обтикодиспасустант

Обтикодиспасустат

Обтиспецидиспозат

Обтиспецидиспасустоид

Обтиспецидиспасустит

Обтиспецидиспасубстанция

Обтиспецидиспасуперстанта

Обтиспецидиспасустант

Обтиспецидиспасустат

Обтиспецодиспозат

Обтиспецодиспасустоид

Обтиспецодиспасустит

Обтиспецодиспасубстанция

Обтиспецодиспасуперстанта

Обтиспецодиспасустант

Обтиспецодиспасустат

Обтидиспозат

Обтидиспасустоид

Обтидиспасустит

Обтидиспасубстанция

Обтидиспасуперстанта

Обтидиспасустант

Обтидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-ZNOUX-BC/A-6
DT-ZNOUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецифат

Обтиспецадиспоид

Обтиспецадиспозит

Обтиспецасъщност

Обтиспецафеномен

Обтиспецадиспозант

Обтиспецадиспозат

Обтиспецифант

Обтиспецедиспоид

Обтиспецедиспозит

Обтиспецесъщност

Обтиспецефеномен

Обтиспецедиспозант

Обтиспецедиспозат

Обтиформа

Обтифодиспоид

Обтифодиспозит

Обтифосъщност

Обтифофеномен

Обтифодиспозант

Обтифодиспозат

Обтисъдържание

Обтикодиспоид

Обтикодиспозит

Обтикосъщност

Обтикофеномен

Обтикодиспозант

Обтикодиспозат

Обтиспецифит

Обтиспецидиспоид

Обтиспецидиспозит

Обтисубтиспецисъщност

Обтиспецифеномен

Обтиспецидиспозант

Обтиспецидиспозат

Обтиспецоид

Обтиспецодиспоид

Обтиспецодиспозит

Обтиспецосъщност

Обтиспецофеномен

Обтиспецодиспозант

Обтиспецодиспозат

ZOХипертипоид

Обтидиспоид

Обтидиспозит

Обтисъщност

Обтифеномен

Обтидиспозант

Обтидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустоид

Обтиспецадиспосустоид

Обтиспецадисписустоид

Обтиспецаессустоид

Обтиспецафеносустоид

Обтиспецадиспесустоид

Обтиспецадиспасустоид

Обтиспецесустоид

Обтиспецедиспосустоид

Обтиспецедисписустоид

Обтиспецеессустоид

Обтиспецефеносустоид

Обтиспецедиспесустоид

Обтиспецедиспасустоид

Обтифосустоид

Обтифодиспосустоид

Обтифодисписустоид

Обтифоессустоид

Обтифофеносустоид

Обтифодиспесустоид

Обтифодиспасустоид

Обтикосустоид

Обтикодиспосустоид

Обтикодисписустоид

Обтикоессустоид

Обтикофеносустоид

Обтикодиспесустоид

Обтикодиспасустоид

Обтиспецисустоид

Обтиспецидиспосустоид

Обтиспецидисписустоид

Обтиспециессустоид

Обтиспецифеносустоид

Обтиспецидиспесустоид

Обтиспецидиспасустоид

Обтиспецосустоид

Обтиспецодиспосустоид

Обтиспецодисписустоид

Обтиспецоессустоид

Обтиспецофеносустоид

Обтиспецодиспесустоид

Обтиспецодиспасустоид

Обтисустоид

Обтидиспосустоид

Обтидисписустоид

Обтиессустоид

Обтифеносустоид

Обтидиспесустоид

Обтидиспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустит

Обтиспецадиспосустит

Обтиспецадисписустит

Обтиспецаессустит

Обтиспецафеносустит

Обтиспецадиспесустит

Обтиспецадиспасустит

Обтиспецесустит

Обтиспецедиспосустит

Обтиспецедисписустит

Обтиспецеессустит

Обтиспецефеносустит

Обтиспецедиспесустит

Обтиспецедиспасустит

Обтифосустит

Обтифодиспосустит

Обтифодисписустит

Обтифоессустит

Обтифофеносустит

Обтифодиспесустит

Обтифодиспасустит

Обтикосустит

Обтикодиспосустит

Обтикодисписустит

Обтикоессустит

Обтикофеносустит

Обтикодиспесустит

Обтикодиспасустит

Обтиспецисустит

Обтиспецидиспосустит

Обтиспецидисписустит

Обтиспециессустит

Обтиспецифеносустит

Обтиспецидиспесустит

Обтиспецидиспасустит

Обтиспецосустит

Обтиспецодиспосустит

Обтиспецодисписустит

Обтиспецоессустит

Обтиспецофеносустит

Обтиспецодиспесустит

Обтиспецодиспасустит

Обтисустит

Обтидиспосустит

Обтидисписустит

Обтиессустит

Обтифеносустит

Обтидиспесустит

Обтидиспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасубстанция

Обтиспецадиспосубстанция

Обтиспецадисписубстанция

Обтиспецаессубстанция

Обтиспецафеносубстанция

Обтиспецадиспесубстанция

Обтиспецадиспасубстанция

Обтиспецесубстанция

Обтиспецедиспосубстанция

Обтиспецедисписубстанция

Обтиспецеессубстанция

Обтиспецефеносубстанция

Обтиспецедиспесубстанция

Обтиспецедиспасубстанция

Обтифосубстанция

Обтифодиспосубстанция

Обтифодисписубстанция

Обтифоессубстанция

Обтифофеносубстанция

Обтифодиспесубстанция

Обтифодиспасубстанция

Обтикосубстанция

Обтикодиспосубстанция

Обтикодисписубстанция

Обтикоессубстанция

Обтикофеносубстанция

Обтикодиспесубстанция

Обтикодиспасубстанция

Обтиспецисубстанция

Обтиспецидиспосубстанция

Обтиспецидисписубстанция

Обтиспециессубстанция

Обтиспецифеносубстанция

Обтиспецидиспесубстанция

Обтиспецидиспасубстанция

Обтиспецосубстанция

Обтиспецодиспосубстанция

Обтиспецодисписубстанция

Обтиспецоессубстанция

Обтиспецофеносубстанция

Обтиспецодиспесубстанция

Обтиспецодиспасубстанция

Обтисубстанция

Обтидиспосубстанция

Обтидисписубстанция

Обтиессубстанция

Обтифеносубстанция

Обтидиспесубстанция

Обтидиспасубстанция

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасуперстанта

Обтиспецадиспосуперстанта

Обтиспецадисписуперстанта

Обтиспецаессуперстанта

Обтиспецафеносуперстанта

Обтиспецадиспесуперстанта

Обтиспецадиспасуперстанта

Обтиспецесуперстанта

Обтиспецедиспосуперстанта

Обтиспецедисписуперстанта

Обтиспецеессуперстанта

Обтиспецефеносуперстанта

Обтиспецедиспесуперстанта

Обтиспецедиспасуперстанта

Обтифосуперстанта

Обтифодиспосуперстанта

Обтифодисписуперстанта

Обтифоессуперстанта

Обтифофеносуперстанта

Обтифодиспесуперстанта

Обтифодиспасуперстанта

Обтикосуперстанта

Обтикодиспосуперстанта

Обтикодисписуперстанта

Обтикоессуперстанта

Обтикофеносуперстанта

Обтикодиспесуперстанта

Обтикодиспасуперстанта

Обтиспецисуперстанта

Обтиспецидиспосуперстанта

Обтиспецидисписуперстанта

Обтиспециессуперстанта

Обтиспецифеносуперстанта

Обтиспецидиспесуперстанта

Обтиспецидиспасуперстанта

Обтиспецосуперстанта

Обтиспецодиспосуперстанта

Обтиспецодисписуперстанта

Обтиспецоессуперстанта

Обтиспецофеносуперстанта

Обтиспецодиспесуперстанта

Обтиспецодиспасуперстанта

Обтисуперстанта

Обтидиспосуперстанта

Обтидисписуперстанта

Обтиессуперстанта

Обтифеносуперстанта

Обтидиспесуперстанта

Обтидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустант

Обтиспецадиспосустант

Обтиспецадисписустант

Обтиспецаессустант

Обтиспецафеносустант

Обтиспецадиспесустант

Обтиспецадиспасустант

Обтиспецесустант

Обтиспецедиспосустант

Обтиспецедисписустант

Обтиспецеессустант

Обтиспецефеносустант

Обтиспецедиспесустант

Обтиспецедиспасустант

Обтифосустант

Обтифодиспосустант

Обтифодисписустант

Обтифоессустант

Обтифофеносустант

Обтифодиспесустант

Обтифодиспасустант

Обтикосустант

Обтикодиспосустант

Обтикодисписустант

Обтикоессустант

Обтикофеносустант

Обтикодиспесустант

Обтикодиспасустант

Обтиспецисустант

Обтиспецидиспосустант

Обтиспецидисписустант

Обтиспециессустант

Обтиспецифеносустант

Обтиспецидиспесустант

Обтиспецидиспасустант

Обтиспецосустант

Обтиспецодиспосустант

Обтиспецодисписустант

Обтиспецоессустант

Обтиспецофеносустант

Обтиспецодиспесустант

Обтиспецодиспасустант

Обтисустант

Обтидиспосустант

Обтидисписустант

Обтиессустан

Обтифеносустант

Обтидиспесустант

Обтидиспасустант

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустат

Обтиспецадиспосустат

Обтиспецадисписустат

Обтиспецаессустат

Обтиспецафеносустат

Обтиспецадиспесустат

Обтиспецадиспасустат

Обтиспецесустат

Обтиспецедиспосустат

Обтиспецедисписустат

Обтиспецеессустат

Обтиспецефеносустат

Обтиспецедиспесустат

Обтиспецедиспасустат

Обтифосустат

Обтифодиспосустат

Обтифодисписустат

Обтифоессустат

Обтифофеносустат

Обтифодиспесустат

Обтифодиспасустат

Обтикосустат

Обтикодиспосустат

Обтикодисписустат

Обтикоессустат

Обтикофеносустат

Обтикодиспесустат

Обтикодиспасустат

Обтиспецисустат

Обтиспецидиспосустат

Обтиспецидисписустат

Обтиспециессустат

Обтиспецифеносустат

Обтиспецидиспесустат

Обтиспецидиспасустат

Обтиспецосустат

Обтиспецодиспосустат

Обтиспецодисписустат

Обтиспецоессустат

Обтиспецофеносустат

Обтиспецодиспесустат

Обтиспецодиспасустат

Обтисустат

Обтидиспосустат

Обтидисписустат

Обтиессустат

Обтифеносустат

Обтидиспесустат

Обтидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

48

402

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични
икономически субтенобтиингредиенти
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403

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспозат

Обтидиспасустоид

Обтидиспасустит

Обтидиспасубстанция

Обтидиспасуперстанта

Обтидиспасустант

Обтидиспасустат

Обтидиспозант

Обтидиспесустоид

Обтидиспесустит

Обтидиспесубстанция

Обтидиспесуперстанта

Обтидиспесустант

Обтидиспесустат

Обтифеномен

Обтифеносустоид

Обтифеносустит

Обтифеносубстанция

Обтифеносуперстанта

Обтифеносустант

Обтифеносустат

Обтисъщност

Обтиессустоид

Обтиессустит

Обтиессубстанция

Обтиессуперстанта

Обтиессустант

Обтиессустат

Обтидиспозит

Обтидисписустоид

Обтидисписустит

Обтидисписубстанция

Обтидисписуперстанта

Обтидисписустант

Обтидисписустат

Обтидиспоид

Обтидиспосустоид

Обтидиспосустит

Обтидиспосубстанция

Обтидиспосуперстанта

Обтидиспосустант

Обтидиспосустат

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Обтиспецодиспозат

Обтиспецодиспасустоид

Обтиспецодиспасустит

Обтиспецодиспасубстанция

Обтиспецодиспасуперстанта

Обтиспецодиспасустант

Обтиспецодиспасустат

Обтиспецодиспозант

Обтиспецодиспесустоид

Обтиспецодиспесустит

Обтиспецодиспесубстанция

Обтиспецодиспесуперстанта

Обтиспецодиспесустант

Обтиспецодиспесустат

Обтиспецофеномен

Обтиспецофеносустоид

Обтиспецофеносустит

Обтиспецофеносубстанция

Обтиспецофеносуперстанта

Обтиспецофеносустант

Обтиспецофеносустат

Обтиспецосъщност

Обтиспецоессустаод

Обтиспецоессустит

Обтиспецоессубстанция

Обтиспецоессуперстанта

Обтиспецоессустант

Обтиспецоессустат

Обтиспецодиспозит

Обтиспецодисписустоид

Обтиспецодисписустит

Обтиспецодисписубстанция

Обтиспецодисписуперстанта

Обтиспецодисписустант

Обтиспецодисписустат

Обтиспецодиспоид

Обтиспецодиспосустоид

Обтиспецодиспосустит

Обтиспецодиспосубстанция

Обтиспецодиспосуперстанта

Обтиспецодиспосустант

Обтиспецодиспосустат

Обтиспецоид

Обтиспецосустоид

Обтиспецосустит

Обтиспецосубстанция

Обтиспецосуперстанта

Обтиспецосустант

Обтиспецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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405

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецидиспозат

Обтиспецидиспасустоид

Обтиспецидиспасустит

Обтиспецидиспасубстанция

Обтиспецидиспасуперстанта

Обтиспецидиспозант

Обтиспецидиспесустоид

Обтиспецидиспесустит

Обтиспецидиспесубстанция

Обтиспецидиспесуперстанта

Обтиспецифеномен

Обтиспецифеносустоид

Обтиспецифеносустит

Обтиспецифеносубстанция

Обтиспецисъщност

Обтиспециессустоид

Обтиспециессустит

Обтиспецидиспозит

Обтиспецидисписустоид

Обтиспецидиспоид

Обтиспецифит

Обтиспецидиспасустант

Обтиспецидиспасустат

Обтисубтиспецидиспесустант

Обтиспецидиспесустат

Обтиспецифеносуперстанта

Обтиспецифеносустант

Обтиспецифеносустат

Обтиспециессубстанция

Обтиспециессуперстанта

Обтиспециессустант

Обтиспециессустат

Обтиспецидисписустит

Обтиспецидисписубстанция

Обтиспецидисписуперстанта

Обтиспецидисписустант

Обтиспецидисписустат

Обтиспецидиспосустоид

Обтиспецидиспосустит

Обтиспецидиспосубстанция

Обтиспецидиспосуперстанта

Обтиспецидиспосустант

Обтиспецидиспосустат

Обтиспецисустоид

Обтиспецисустит

Обтиспецисубстанция

Обтиспецисуперстанта

Обтиспецисустант

Обтиспецисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикодиспозат

Обтикодиспасустоид

Обтикодиспасустит

Обтикодиспасубстанция

Обтикодиспасуперстанта

Обтикодиспасустант

Обтикодиспасустат

Обтикодиспозант

Обтикодиспесустоид

Обтикодиспесустит

Обтикодиспесубстанция

Обтикодиспесуперстанта

Обтикодиспесустант

Обтикодиспесустат

Обтикофеномен

Обтикофеносустоид

Обтикофеносустит

Обтикофеносубстанция

Обтикофеносуперстанта

Обтикофеносустант

Обтикофеносустат

Обтикосъщност

Обтикоессустоид

Обтикоессустит

Обтикоессубстанция

Обтикоессуперстанта

Обтикоессустант

Обтикоессустат

Обтикодиспозит

Обтикодисписустоид

Обтикодисписустит

Обтикодисписубстанция

Обтикодисписуперстанта

Обтикодисписустант

Обтикодисписустат

Обтикодиспоид

Обтикодиспосустоид

Обтикодиспосустит

Обтикодиспосубстанция

Обтикодиспосуперстанта

Обтикодиспосустант

Обтикодиспосустат

Обтисъдържание

Обтикосустоид

Обтикосустит

Обтикосубстанция

Обтикосуперстанта

Обтикосустант

Обтикосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтифодиспозат

Обтифодиспасустоид

Обтифодиспасустит

Обтифодиспасубстанция

Обтифодиспасуперстанта

Обтифодиспасустант

Обтифодиспасустат

Обтифодиспозант

Обтифодиспесустоид

Обтифодиспесустит

Обтифодиспесубстанция

Обтифодиспесуперстанта

Обтифодиспесустант

Обтифодиспесустат

Обтифофеномен

Обтифофеносустоид

Обтифофеносустит

Обтифофеносубстанция

Обтифофеносуперстанта

Обтифофеносустант

Обтифофеносустат

Обтифосъщност

Обтифоессустоид

Обтифоессустит

Обтифоессубстанция

Обтифоессуперстанта

Обтифоессустант

Обтифоессустат

Обтифодиспозит

Обтифодисписустоид

Обтифодисписустит

Обтифодисписубстанция

Обтифодисписуперстанта

Обтифодисписустант

Обтифодисписустат

Обтифодиспоид

Обтифодиспосустоид

Обтифодиспосустит

Обтифодиспосубстанция

Обтифодиспосуперстанта

Обтифодиспосустант

Обтифодиспосустат

Обтиформа

Обтифосустоид

Обтифосустит

Обтифосубстанция

Обтифосуперстанта

Обтифосустант

Обтифосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецедиспасубстанция

Обтиспецедиспасуперстанта

Обтиспецедиспасустант

Обтиспецедиспасустат

Обтиспецедиспесубстанция

Обтиспецедиспесуперстанта

Обтиспецедиспесустант

Обтиспецедиспесустат

Обтиспецефеносустит

Обтиспецефеносубстанция

Обтиспецефеносуперстанта

Обтиспецефеносустант

Обтиспецефеносустат

Обтиспецеессустаод

Обтиспецеессустит

Обтиспецеессубстанция

Обтиспецеессуперстанта

Обтиспецеессустант

Обтиспецеессустат

Обтиспецедиспозит

Обтиспецедисписустоид

Обтиспецедисписустит

Обтиспецедисписубстанция

Обтиспецедисписуперстанта

Обтиспецедисписустант

Обтиспецедисписустат

Обтиспецедиспоид

Обтиспецедиспосустоид

Обтиспецедиспосустит

Обтиспецедиспосубстанция

Обтиспецедиспосуперстанта

Обтиспецедиспосустант

Обтиспецедиспосустат

Обтиспецифант

Обтиспецесустоид

Обтиспецесустит

Обтиспецесубстанция

Обтиспецесуперстанта

Обтиспецесустант

Обтиспецесустат

Обтиспецедиспозат

Обтиспецедиспасустоид

Обтиспецедиспасустит

Обтиспецедиспозант

Обтиспецедиспесустоид

Обтисубтиспецедиспесустит

Обтиспецефеномен

Обтиспецефеносустоид

Обтиспецесъщност

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецадиспозат

Обтиспецадиспасустоид

Обтиспецадиспасустит

Обтиспецадиспасубстанция

Обтиспецадиспасуперстанта

Обтиспецадиспасустант

Обтиспецадиспасустат

Обтиспецадиспозант

Обтиспецадиспесустоид

Обтиспецадиспесу
стит

Обтиспецадиспесубстанция

Обтиспецадиспесуперстанта

Обтиспецадиспесустант

Обтиспецадиспесустат

Обтиспецафеномен

Обтиспецафеносустоид

Обтиспецафеносустит

Обтиспецафеносубстанция

Обтиспецафеносуперстанта

Обтиспецафеносустант

Обтиспецафеносустат

Обтиспецасъщност

Обтиспецаессустоид

Обтиспецаессустит

Обтиспецаессубстанция

Обтиспецаессуперстанта

Обтиспецаессустант

Обтиспецаессустат

Обтиспецадиспозит

Обтиспецадисписустоид

Обтиспецадисписустит

Обтиспецадисписубстанция

Обтиспецадисписуперстанта

Обтиспецадисписустант

Обтиспецадисписустат

Обтиспецадиспоид

Обтиспецадиспосустоид

Обтиспецадиспосустит

Обтиспецадиспосубстанция

Обтиспецадиспосуперстанта

Обтиспецадиспосустант

Обтиспецадиспосустат

Обтиспецифат

Обтиспецасустоид

Обтиспецасустит

Обтиспецасубстанция

Обтиспецасуперстанта

Обтиспецасустант

Обтиспецасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например форма на явлението, форма на явлението на субстанцията).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: фосубстанция, което означава форма на
субстанцията; косъщност, което означава съдържание на същността; специсустант, което означава специфит на сустанта).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенстатиингредиенти.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZI-хипертипоид, т.е. концептуален икономически стати-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустоид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията на
ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустит (съкр. – сусти) – единство на икономическата
субстанция и икономическата суперстанта.
4. Икономическа субстанция (съкр. – субс).
5. Икономическа суперстанта (съкр. – суперс).
6. Икономически сустант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономическа
субстанция и икономическа суперстанта.
7. Икономически сустат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическата субстанция и икономическата суперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически диспоид (съкр. – диспо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически диспозит (съкр. – диспи) – единство на икономическата
същност и икономическото явление (икономическия феномен).
4. Икономическа същност (съкр. – ес).
5. Икономическо явление (съкр. – фено) (икономически феномен).
6. Икономически диспозант (съкр. – диспе) – общо понятие за икономическа същност и икономическо явление.
7. Икономически диспозат (съкр. – диспа) – двойка, състояща се от икономическата същност и икономическото явление.
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецоид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически специфит (съкр. – специ) – единство на икономическото
съдържание и икономическата форма.
4. Икономическо съдържание (съкр. – ко).
5. Икономическа форма (съкр. – фо).
6. Икономически специфант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономическо съдържание и икономическа форма.
7. Икономически специфат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическото съдържание и икономическата форма.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIUX-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс
DT-ZNIUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-ZNIUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфат

Спецасустоид

Спецасустит

Спецасубстанция

Спецасуперстанта

Спецасустант

Спецасустат

Специфант

Спецесустоид

Спецесустит

Спецесубстанция

Спецесуперстанта

Спецесустант

Спецесустат

Форма

Фосустоид

Фосустит

Фосубстанция

Фосуперстанта

Фосустант

Фосустат

Съдържание

Косустоид

Косустит

Косубстанция

Косуперстанта

Косустант

Косустат

Специфит

Специсустоид

Специсустит

Специсубстанция

Специсуперстанта

Специсустант

Специсустат

Спецоид

Спецосустоид

Спецосустит

Спецосубстанция

Спецосуперстанта

Спецосустант

Спецосустат

ZI-Хипертипоид

Сустоид

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспоид

Спецадиспосустоид

Спецадиспосустит

Спецадиспосубстанция

Спецадиспосуперстанта

Спецадиспосустант

Спецадиспосустат

Спецедиспоид

Спецедиспосустоид

Спецедиспосустит

Спецедиспосубстанция

Спецедиспосуперстанта

Спецедиспосустант

Спецедиспосустат

Фодиспоид

Фодиспосустоид

Фодиспосустит

Фодиспосубстанция

Фодиспосуперстанта

Фодиспосустант

Фодиспосустат

Кодиспоид

Кодиспосустоид

Кодиспосустит

Кодиспосубстанция

Кодиспосуперстанта

Кодиспосустант

Кодиспосустат

Специдиспоид

Специдиспосустоид

Специдиспосустит

Специдиспосубстанция

Специдиспосуперстанта

Специдиспосустант

Специдиспосустат

Спецодиспоид

Спецодиспосустоид

Спецодиспосустит

Спецодиспосубстанция

Спецодиспосуперстанта

Спецодиспосустант

Спецодиспосустат

Диспоид

Диспосустоид

Диспосустит

Диспосубстанция

Диспосуперстанта

Диспосустант

Диспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадисписустоид

Спецадисписустит

Спецадисписубстанция

Спецадисписуперстанта

Спецадиспису
стант

Спецадисписустат

Спецедисписустоид

Спецедисписустит

Спецедисписубстанция

Спецедисписуперстанта

Спецедисписустант

Спецедисписустат

Фодиспозит

Фодисписустоид

Фодисписустит

Фодисписубстанция

Фодисписуперстанта

Фодисписустант

Фодисписустат

Кодиспозит

Кодисписустоид

Кодисписустит

Кодисписубстанция

Кодисписуперстанта

Кодисписустант

Кодисписустат

Специдиспозит

Специдисписустоид

Специдисписустит

Специдисписубстанция

Специдисписуперстанта

Специдисписустант

Специдисписустат

Спецодиспозит

Спецодисписустоид

Спецодисписустит

Спецодисписубстанция

Спецодисписуперстанта

Спецодисписустант

Спецодисписустат

Диспозит

Дисписустоид

Дисписустит

Дисписубстанция

Дисписуперстанта

Дисписустант

Дисписустат

Спецадиспозит

Спецедиспозит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасъщност

Спецаессустоид

Спецаессустит

Спецаессубстанция

Спецаессуперстанта

Спецаессустант

Спецаессустат

Спецесъщност

Спецеессустоид

Спецеессустит

Спецеессубстанция

Спецеессуперстанта

Спецеессустант

Спецеессустат

Фосъщност

Фоессустоид

Фоессустит

Фоессубстанция

Фоессуперстанта

Фоессустант

Фоессустат

Косъщност

Коессустоид

Коессустит

Коессубстанция

Коессуперстанта

Коессустант

Коессустат

Специсъщност

Специессустоид

Специессустит

Специессубстанция

Специессуперстанта

Специессустант

Специессустат

Спецосъщност

Спецоессустоид

Спецоессустит

Спецоессубстанция

Спецоессуперстанта

Спецоессустант

Спецоессустат

Същност

Ессустоид

Ессустит

Ессубстанция

Ессуперстанта

Ессустант

Ессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецафеномен

Спецафеносустоид

Спецафеносустит

Спецафеносубстанция

Спецафеносуперстанта

Спецафеносустант

Спецафеносустат

Спецефеномен

Спецефеносустоид

Спецефеносустит

Спецефеносубстанция

Спецефеносуперстанта

Спецефеносустант

Спецефеносустат

Фофеномен

Фофеносустоид

Фофеносустит

Фофеносубстанция

Фофеносуперстанта

Фофеносустант

Фофеносустат

Кофеномен

Кофеносустоид

Кофеносустит

Кофеносубстанция

Кофеносуперстанта

Кофеносустант

Кофеносустат

Специфеномен

Специфеносустоид

Специфеносустит

Специфеносубстанция

Специфеносуперстанта

Специфеносустант

Специфеносустат

Спецофеномен

Спецофеносустоид

Спецофеносустит

Спецофеносубстанция

Спецофеносуперстанта

Спецофеносустант

Спецофеносустат

Явление

Феносустоид

Феносустит

Феносубстанция

Феносуперстанта

Феносустант

Феносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозант

Спецадиспесустоид

Спецадиспесустит

Спецадиспесубстанция

Спецадиспесуперстанта

Спецадиспесустант

Спецадиспесустат

Спецедиспозант

Спецедиспесустоид

Спецедиспесустит

Спецедиспесубстанция

Спецедиспесуперстанта

Спецедиспесустант

Спецедиспесустат

Фодиспозант

Фодиспесустоид

Фодиспесустит

Фодиспесубстанция

Фодиспесуперстанта

Фодиспесустант

Фодиспесустат

Кодиспозант

Кодиспесустоид

Кодиспесустит

Кодиспесубстанция

Кодиспесуперстанта

Кодиспесустант

Кодиспесустат

Специдиспозант

Специдиспесустоид

Специдиспесустит

Специдиспесубстанция

Специдиспесуперстанта

Специдиспесустант

Специдиспесустат

Спецодиспозант

Спецодиспесустоид

Спецодиспесустит

Спецодиспесубстанция

Спецодиспесуперстанта

Спецодиспесустант

Спецодиспесустат

Диспозант

Диспесустоид

Диспесустит

Диспесубстанция

Диспесуперстанта

Диспесустант

Диспесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозат

Спецадиспасустоид

Спецадиспасустит

Спецадиспасубстанция

Спецадиспасуперстанта

Спецадиспасустант

Спецадиспасустат

Спецедиспозат

Спецедиспасустоид

Спецедиспасустит

Спецедиспасубстанция

Спецедиспасуперстанта

Спецедиспасустант

Спецедиспасустат

Фодиспозат

Фодиспасустоид

Фодиспасустит

Фодиспасубстанция

Фодиспасуперстанта

Фодиспасустант

Фодиспасустат

Кодиспозат

Кодиспасустоид

Кодиспасустит

Кодиспасубстанция

Кодиспасуперстанта

Кодиспасустант

Кодиспасустат

Специдиспасустоид

Специдиспасустит

Специдиспасубстанция

Специдиспасуперстанта

Специдиспасустант

Специдиспасустат

Спецодиспозат

Спецодиспасустоид

Спецодиспасустит

Спецодиспасубстанция

Спецодиспасуперстанта

Спецодиспасустант

Спецодиспасустат

Диспозат

Диспасустоид

Диспасустит

Диспасубстанция

Диспасуперстанта

Диспасустант

Диспасустат

Специдиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-ZNIUX-BC/A-6
DT-ZNIUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти
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423

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфат

Спецадиспоид

Спецадиспозит

Спецасъщност

Спецафеномен

Спецадиспозант

Спецадиспозат

Специфант

Спецедиспоид

Спецедиспозит

Спецесъщност

Спецефеномен

Спецедиспозант

Спецедиспозат

Форма

Фодиспоид

Фодиспозит

Фосъщност

Фофеномен

Фодиспозант

Фодиспозат

Съдържание

Кодиспоид

Кодиспозит

Косъщност

Кофеномен

Кодиспозант

Кодиспозат

Специфит

Специдиспоид

Специдиспозит

Специсъщност

Специфеномен

Специдиспозант

Специдиспозат

Спецоид

Спецодиспоид

Спецодиспозит

Спецосъщност

Спецофеномен

Спецодиспозант

Спецодиспозат

ZI-Хипертипоид

Диспоид

Диспозит

Същност

Явление

Диспозант

Диспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустоид

Спецадиспосустоид

Спецадисписустоид

Спецаессустоид

Спецафеносустоид

Спецадиспесустоид

Спецадиспасустоид

Спецесустоид

Спецедиспосустоид

Спецедисписустоид

Спецеессустоид

Спецефеносустоид

Спецедиспесустоид

Спецедиспасустоид

Фосустоид

Фодиспосустоид

Фодисписустоид

Фоессустоид

Фофеносустоид

Фодиспесустоид

Фодиспасустоид

Косустоид

Кодиспосустоид

Кодисписустоид

Коессустоид

Кофеносустоид

Кодиспесустоид

Кодиспасустоид

Специсустоид

Специдиспосустоид

Специдисписустоид

Специессустоид

Специфеносустоид

Специдиспесустоид

Специдиспасустоид

Спецосустоид

Спецодиспосустоид

Спецодисписустоид

Спецоессустоид

Спецофеносустоид

Спецодиспесустоид

Спецодиспасустоид

Сустоид

Диспосустоид

Дисписустоид

Ессустоид

Феносустоид

Диспесустоид

Диспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустит

Спецадиспосустит

Спецадисписустит

Спецаессустит

Спецафеносустит

Спецадиспесустит

Спецадиспасустит

Спецесустит

Спецедиспосустит

Спецедисписустит

Спецеессустит

Спецефеносустит

Спецедиспесустит

Спецедиспасустит

Фосустит

Фодиспосустит

Фодисписустит

Фоессустит

Фофеносустит

Фодиспесустит

Фодиспасустит

Косустит

Кодиспосустит

Кодисписустит

Коессустит

Кофеносустит

Кодиспесустит

Кодиспасустит

Специсустит

Специдиспосустит

Специдисписустит

Специессустит

Специфеносустит

Специдиспесустит

Специдиспасустит

Спецосустит

Спецодиспосустит

Спецодисписустит

Спецоессустит

Спецофеносустит

Спецодиспесустит

Спецодиспасустит

Сустит

Диспосустит

Дисписустит

Ессустит

Феносустит

Диспесустит

Диспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасубстанция

Спецадиспосубстанция

Спецадисписубстанция

Спецаессубстанция

Спецафеносубстанция

Спецадиспесубстанция

Спецадиспасубстанция

Спецесубстанция

Спецедиспосубстанция

Спецедисписубстанция

Спецеессубстанция

Спецефеносуб
станция

Спецедиспесубстанция

Спецедиспасубстанция

Фосубстанция

Фодиспосубстанция

Фодисписубстанция

Фоессубстанция

Фофеносубстанция

Фодиспесубстанция

Фодиспасубстанция

Косубстанция

Кодиспосубстанция

Кодисписубстанция

Коессубстанция

Кофеносубстанция

Кодиспесубстанция

Кодиспасубстанция

Специсубстанция

Специдиспосубстанция

Специдисписубстанция

Специессубстанция

Специфеносубстанция

Специдиспесубстанция

Специдиспасубстанция

Спецосубстанция

Спецодиспосубстанция

Спецодисписубстанция

Спецоессубстанция

Спецофеносубстанция

Спецодиспесубстанция

Спецодиспасубстанция

Субстанция

Диспосубстанция

Дисписубстанция

Ессубстанция

Феносубстанция

Диспесубстанция

Диспасубстанция

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасуперстанта

Спецадиспосуперстанта

Спецадисписуперстанта

Спецаессуперстанта

Спецафеносуперстанта

Спецадиспесуперстанта

Спецадиспасуперстанта

Спецесуперстанта

Спецедиспосуперстанта

Спецедисписуперстанта

Спецеессуперстанта

Спецефеносуперстанта

Спецедиспесуперстанта

Спецедиспасуперстанта

Фосуперстанта

Фодиспосуперстанта

Фодисписуперстанта

Фоессуперстанта

Фофеносуперстанта

Фодиспесуперстанта

Фодиспасуперстанта

Косуперстанта

Кодиспосуперстанта

Кодисписуперстанта

Коессуперстанта

Кофеносуперстанта

Кодиспесуперстанта

Кодиспасуперстанта

Специсуперстанта

Специдиспосуперстанта

Специдисписуперстанта

Специессуперстанта

Специфеносуперстанта

Специдиспесуперстанта

Специдиспасуперстанта

Спецосуперстанта

Спецодиспосуперстанта

Спецодисписуперстанта

Спецоессуперстанта

Спецофеносуперстанта

Спецодиспесуперстанта

Спецодиспасуперстанта

Суперстанта

Диспосуперстанта

Дисписуперстанта

Ессуперстанта

Феносуперстанта

Диспесуперстанта

Диспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустант

Спецадиспосустант

Спецадисписустант

Спецаессустант

Спецафеносустант

Спецадиспесустант

Спецадиспасустант

Спецесустант

Спецедиспосустант

Спецедисписустант

Спецеессустант

Спецефеносустант

Спецедиспесустант

Спецедиспасустант

Фосустант

Фодиспосустант

Фодисписустант

Фоессустант

Фофеносустант

Фодиспесустант

Фодиспасустант

Косустант

Кодиспосустант

Кодисписустант

Коессустант

Кофеносустант

Кодиспесустант

Кодиспасустант

Специсустант

Специдиспосустант

Специдисписустант

Специессустант

Специфеносустант

Специдиспесустант

Специдиспасустант

Спецосустант

Спецодиспосустант

Спецодисписустант

Спецоессустант

Спецофеносустант

Спецодиспесустант

Спецодиспасустант

Сустант

Диспосустант

Дисписустант

Ессустан

Феносустант

Диспесустант

Диспасустант

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустат

Спецадиспосустат

Спецадисписустат

Спецаессустат

Спецафеносустат

Спецадиспесустат

Спецадиспасустат

Спецесустат

Спецедиспосустат

Спецедисписустат

Спецеессустат

Спецефеносустат

Спецедиспесустат

Спецедиспасустат

Фосустат

Фодиспосустат

Фодисписустат

Фоессустат

Фофеносустат

Фодиспесустат

Фодиспасустат

Косустат

Кодиспосустат

Кодисписустат

Коессустат

Кофеносустат

Кодиспесустат

Кодиспасустат

Специсустат

Специдиспосустат

Специдисписустат

Специессустат

Специфеносустат

Специдиспесустат

Специдиспасустат

Спецосустат

Спецодиспосустат

Спецодисписустат

Спецоессустат

Спецофеносустат

Спецодиспесустат

Спецодиспасустат

Сустат

Диспосустат

Дисписустат

Ессустат

Феносустат

Диспесустат

Диспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични
икономически субтенстатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспозат

Диспасустоид

Диспасустит

Диспасубстанция

Диспасуперстанта

Диспасустант

Диспасустат

Диспозант

Диспесустоид

Диспесустит

Диспесубстанция

Диспесуперстанта

Диспесустант

Диспесустат

Явление

Феносустоид

Феносустит

Феносубстанция

Феносуперстанта

Феносустант

Феносустат

Същност

Ессустоид

Ессустит

Ессубстанция

Ессуперстанта

Ессустант

Ессустат

Диспозит

Дисписустоид

Дисписустит

Дисписубстанция

Дисписуперстанта

Дисписустант

Дисписустат

Диспоид

Диспосустоид

Диспосустит

Диспосубстанция

Диспосуперстанта

Диспосустант

Диспосустат

ZI-Хипертипоид

Сустоид

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Спецодиспозат

Спецодиспасустоид

Спецодиспасустит

Спецодиспасубстанция

Спецодиспасуперстанта

Спецодиспасустант

Спецодиспасустат

Спецодиспозант

Спецодиспесустоид

Спецодиспесустит

Спецодиспесубстанция

Спецодиспесуперстанта

Спецодиспесустант

Спецодиспесустат

Спецофеномен

Спецофеносустоид

Спецофеносустит

Спецофеносубстанция

Спецофеносуперстанта

Спецофеносустант

Спецофеносустат

Спецосъщност

Спецоессустоид

Спецоессустит

Спецоессубстанция

Спецоессуперстанта

Спецоессустант

Спецоессустат

Спецодиспозит

Спецодисписустоид

Спецодисписустит

Спецодисписубстанция

Спецодисписуперстанта

Спецодисписустант

Спецодисписустат

Спецодиспоид

Спецодиспосустоид

Спецодиспосустит

Спецодиспосубстанция

Спецодиспосуперстанта

Спецодиспосустант

Спецодиспосустат

Спецоид

Спецосустоид

Спецосустит

Спецосубстанция

Спецосуперстанта

Спецосустант

Спецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специдиспозат

Специдиспасустоид

Специдиспасустит

Специдиспасубстанция

Специдиспасуперстанта

Специдиспасустант

Специдиспасустат

Специдиспозант

Специдиспесустоид

Специдиспесу
стит

Специдиспесубстанция

Специдиспесуперстанта

Специдиспесустант

Специдиспесустат

Специфеномен

Специфеносустоид

Специфеносустит

Специфеносубстанция

Специфеносуперстанта

Специфеносустант

Специфеносустат

Специсъщност

Специессустоид

Специессустит

Специессубстанция

Специессуперстанта

Специессустант

Специессустат

Специдиспозит

Специдисписустоид

Специдисписустит

Специдисписубстанция

Специдисписуперстанта

Специдисписустант

Специдисписустат

Специдиспоид

Специдиспосустоид

Специдиспосустит

Специдиспосубстанция

Специдиспосуперстанта

Специдиспосустант

Специдиспосустат

Специфит

Специсуст
оид

Специсустит

Специсубстанция

Специсуперстанта

Специсустант

Специсустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

80

434

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Кодиспозат

Кодиспасустоид

Кодиспасустит

Кодиспасубстанция

Кодиспасуперстанта

Кодиспасустант

Кодиспасустат

Кодиспозант

Кодиспесустоид

Кодиспесустит

Кодиспесубстанция

Кодиспесуперстанта

Кодиспесустант

Кодиспесустат

Кофеномен

Кофеносустоид

Кофеносустит

Кофеносубстанция

Кофеносуперстанта

Кофеносустант

Кофеносустат

Косъщност

Коессустоид

Коессустит

Коессубстанция

Коессуперстанта

Коессустант

Коессустат

Кодиспозит

Кодисписустоид

Кодисписустит

Кодисписубстанция

Кодисписуперстанта

Кодисписустант

Кодисписустат

Кодиспоид

Кодиспосустоид

Кодиспосустит

Кодиспосубстанция

Кодиспосуперстанта

Кодиспосустант

Кодиспосустат

Съдържание

Косустоид

Косустит

Косубстанция

Косуперстанта

Косустант

Косустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Фодиспозат

Фодиспасустоид

Фодиспасустит

Фодиспасубстанция

Фодиспасуперстанта

Фодиспасустант

Фодиспасустат

Фодиспозант

Фодиспесустоид

Фодиспесустит

Фодиспесубстанция

Фодиспесуперстанта

Фодиспесустант

Фодиспесустат

Фофеномен

Фофеносустоид

Фофеносустит

Фофеносубстанция

Фофеносуперстанта

Фофеносустант

Фофеносустат

Фосъщност

Фоессустоид

Фоессустит

Фоессубстанция

Фоессуперстанта

Фоессустант

Фоессустат

Фодиспозит

Фодисписустоид

Фодисписустит

Фодисписубстанция

Фодисписуперстанта

Фодисписустант

Фодисписустат

Фодиспоид

Фодиспосустоид

Фодиспосустит

Фодиспосубстанция

Фодиспосуперстанта

Фодиспосустант

Фодиспосустат

Форма

Фосустоид

Фосустит

Фосубстанция

Фосуперстанта

Фосустант

Фосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецедиспозат

Спецедиспасустоид

Спецедиспасустит

Спецедиспасубстанция

Спецедиспасуперстанта

Спецедиспасустант

Спецедиспасустат

Спецедиспозант

Спецедиспесустоид

Спецедиспесустит

Спецедиспесубстанция

Спецедиспесуперстанта

Спецедиспесустант

Спецедиспесустат

Спецефеномен

Спецефеносустоид

Спецефеносустит

Спецефеносубстанция

Спецефеносуперстанта

Спецефеносустант

Спецефеносустат

Спецесъщност

Спецеессустаод

Спецеессустит

Спецеессубстанция

Спецеессуперстанта

Спецеессустант

Спецеессустат

Спецедиспозит

Спецедисписустоид

Спецедисписустит

Спецедисписубстанция

Спецедисписуперстанта

Спецедисписустант

Спецедисписустат

Спецедиспоид

Спецедиспосустоид

Спецедиспосустит

Спецедиспосубстанция

Спецедиспосуперстанта

Спецедиспосустант

Спецедиспосустат

Специфант

Спецесустоид

Спецесустит

Спецесубстанция

Спецесуперстанта

Спецесустант

Спецесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецадиспозат

Спецадиспасустоид

Спецадиспасустит

Спецадиспасубстанция

Спецадиспасуперстанта

Спецадиспасустант

Спецадиспасустат

Спецадиспозант

Спецадиспесустоид

Спецадиспесустит

Спецадиспесубстанция

Спецадиспесуперстанта

Спецадиспесустант

Спецадиспесустат

Спецафеномен

Спецафеносустоид

Спецафеносустит

Спецафеносубстанция

Спецафеносуперстанта

Спецафеносустант

Спецафеносустат

Спецасъщност

Спецаессустоид

Спецаессустит

Спецаессубстанция

Спецаессуперстанта

Спецаессустант

Спецаессустат

Спецадиспозит

Спецадисписустоид

Спецадисписустит

Спецадисписубстанция

Спецадисписуперстанта

Спецадисписустант

Спецадисписустат

Спецадиспоид

Спецадиспосустоид

Спецадиспосустит

Спецадиспосубстанция

Спецадиспосуперстанта

Спецадиспосустант

Спецадиспосустат

Специфат

Спецасустоид

Спецасустит

Спецасубстанция

Спецасуперстанта

Спецасустант

Спецасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например форма на явлението, форма на явлението на субстанцията).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: фосубстанция, което означава форма на
субстанцията; косъщност, което означава съдържание на същността; специсустант, което означава специфит на сустанта).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенсубтиингредиенти.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZS-хипертипоид, т.е. концептуален икономически
субти-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустоид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
4. Икономическа субтисубстанция (съкр. – субтисубс).
5. Икономическа субтисуперстанта (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономическа субтисубстанция и икономическа субтисуперстанта.
7. Икономически субтисустат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща се
от икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтидиспоид (съкр. – субтидиспо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтидиспозит (съкр. – субтидиспи) – единство на икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление (икономическия
субтифеномен).
4. Икономическа субтисъщност (съкр. – субтиес).
5. Икономическо субтиявление (съкр. – субтифено) (икономически субтифеномен).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически субтидиспозант (съкр. – субтидиспе) – общо понятие за
икономическа субтисъщност и икономическо субтиявление.
7. Икономически субтидиспозат (съкр. – субтидиспа) – двойка, състояща
се от икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецоид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецифит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
4. Икономическо субтисъдържание (съкр. – субтико).
5. Икономическа субтиформа (съкр. – субтифо).
6. Икономически субтиспецифант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономическо субтисъдържание и икономическа субтиформа.
7. Икономически субтиспецифат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSUX-AC/B) (вж. фигури 1 и
от 1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни
експлицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSUX-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3)
като специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни експлицитни
концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с
индекс DT-ZNSUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-ZNSUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецифат

Субтиспецасустоид

Субтиспецасустит

Субтиспецасубстанция

Субтиспецасуперстанта

Субтиспецасустант

Субтиспецасустат

Субтиспецифант

Субтиспецесустоид

Субтиспецесустит

Субтиспецесубстанция

Субтиспецесуперстанта

Субтиспецесустант

Субтиспецесустат

Субтиформа

Субтифосустоид

Субтифосустит

Субтифосубстанция

Субтифосуперстанта

Субтифосустант

Субтифосустат

Субтисъдържание

Субтикосустоид

Субтикосустит

Субтикосубстанция

Субтикосуперстанта

Субтикосустант

Субтикосустат

Субтиспецифит

Субтиспецисустоид

Субтиспецисустит

Субтиспецисубстанция

Субтиспецисуперстанта

Субтиспецисустант

Субтиспецисустат

Субтиспецоид

Субтиспецосустоид

Субтиспецосустит

Субтиспецосубстанция

Субтиспецосуперстанта

Субтиспецосустант

Субтиспецосустат

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспоид

Субтиспецадиспосустоид

Субтиспецадиспосустит

Субтиспецадиспосубстанция

Субтиспецадиспосуперстанта

Субтиспецадиспосустант

Субтиспецадиспосустат

Субтиспецедиспоид

Субтиспецедиспосустоид

Субтиспецедиспосустит

Субтиспецедиспосубстанция

Субтиспецедиспосуперстанта

Субтиспецедиспосустант

Субтиспецедиспосустат

Субтифодиспоид

Субтифодиспосустоид

Субтифодиспосустит

Субтифодиспосубстанция

Субтифодиспосуперстанта

Субтифодиспосустант

Субтифодиспосустат

Субтикодиспоид

Субтикодиспосустоид

Субтикодиспосустит

Субтикодиспосубстанция

Субтикодиспосуперстанта

Субтикодиспосустант

Субтикодиспосустат

Субтиспецидиспоид

Субтиспецидиспосустоид

Субтиспецидиспосустит

Субтиспецидиспосубстанция

Субтиспецидиспосуперстанта

Субтиспецидиспосустант

Субтиспецидиспосустат

Субтиспецодиспоид

Субтиспецодиспосустоид

Субтиспецодиспосустит

Субтиспецодиспосубстанция

Субтиспецодиспосуперстанта

Субтиспецодиспосустант

Субтиспецодиспосустат

Субтидиспоид

Субтидиспосустоид

Субтидиспосустит

Субтидиспосубстанция

Субтидиспосуперстанта

Субтидиспосустант

Субтидиспосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозит

Субтиспецадисписустоид

Субтиспецадисписустит

Субтиспецадисписубстанция

Субтиспецадисписуперстанта

Субтиспецадисписустант

Субтиспецадисписустат

Субтиспецедиспозит

Субтиспецедисписустоид

Субтиспецедисписустит

Субтиспецедисписубстанция

Субтиспецедисписуперстанта

Субтиспецедисписустант

Субтиспецедисписустат

Субтифодиспозит

Субтифодисписустоид

Субтифодисписустит

Субтифодисписубстанция

Субтифодисписуперстанта

Субтифодисписустант

Субтифодисписустат

Субтикодиспозит

Субтикодисписустоид

Субтикодисписустит

Субтикодисписубстанция

Субтикодисписуперстанта

Субтикодисписустант

Субтикодисписустат

Субтиспецидиспозит

Субтиспецидисписустоид

Субтиспецидисписустит

Субтиспецидисписубстанция

Субтиспецидисписуперстанта

Субтиспецидисписустант

Субтиспецидисписустат

Субтиспецодиспозит

Субтиспецодисписустоид

Субтиспецодисписустит

Субтиспецодисписубстанция

Субтиспецодисписуперстанта

Субтиспецодисписустант

Субтиспецодисписустат

Субтидиспозит

Субтидисписустоид

Субтидисписустит

Субтидисписубстанция

Субтидисписуперстанта

Субтидисписустант

Субтидисписустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасъщност

Субтиспецаессустоид

Субтиспецаессустит

Субтиспецаессубстанция

Субтиспецаессуперстанта

Субтиспецаессустант

Субтиспецаессустат

Субтиспецесъщност

Субтиспецеессустоид

Субтиспецеессустит

Субтиспецеессубстанция

Субтиспецеессуперстанта

Субтиспецеессустант

Субтиспецеессустат

Субтифосъщност

Субтифоессустоид

Субтифоессустит

Субтифоессубстанция

Субтифоессуперстанта

Субтифоессустант

Субтифоессустат

Субтикосъщност

Субтикоессустоид

Субтикоессустит

Субтикоессубстанция

Субтикоессуперстанта

Субтикоессустант

Субтикоессустат

Субтиспецисъщност

Субтиспециессустоид

Субтиспециессустит

Субтиспециессубстанция

Субтиспециессуперстанта

Субтиспециессустант

Субтиспециессустат

Субтиспецосъщност

Субтиспецоессустоид

Субтиспецоессустит

Субтиспецоессубстанция

Субтиспецоессуперстанта

Субтиспецоессустант

Субтиспецоессустат

Субтисъщност

Субтиессустоид

Субтиессустит

Субтиессубстанция

Субтиессуперстанта

Субтиессустант

Субтиессустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецафеномен

Субтиспецафеносустоид

Субтиспецафеносустит

Субтиспецафеносубстанция

Субтиспецафеносуперстанта

Субтиспецафеносустант

Субтиспецафеносустат

Субтиспецефеномен

Субтиспецефеносустоид

Субтиспецефеносустит

Субтиспецефеносубстанция

Субтиспецефеносуперстанта

Субтиспецефеносустант

Субтиспецефеносустат

Субтифофеномен

Субтифофеносустоид

Субтифофеносустит

Субтифофеносубстанция

Субтифофеносуперстанта

Субтифофеносустант

Субтифофеносустат

Субтикофеномен

Субтикофеносустоид

Субтикофеносустит

Субтикофеносубстанция

Субтикофеносуперстанта

Субтикофеносустант

Субтикофеносустат

Субтиспецифеномен

Субтиспецифеносустоид

Субтиспецифеносустит

Субтиспецифеносубстанция

Субтиспецифеносуперстанта

Субтиспецифеносустант

Субтиспецифеносустат

Субтиспецофеномен

Субтиспецофеносустоид

Субтиспецофеносустит

Субтиспецофеносубстанция

Субтиспецофеносуперстанта

Субтиспецофеносустант

Субтиспецофеносустат

Субтифеномен

Субтифеносустоид

Субтифеносустит

Субтифеносубстанция

Субтифеносуперстанта

Субтифеносустант

Субтифеносустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозант

Субтиспецадиспесустоид

Субтиспецадиспесустит

Субтиспецадиспесубстанция

Субтиспецадиспесуперстанта

Субтиспецадиспесустант

Субтиспецадиспесустат

Субтиспецедиспозант

Субтиспецедиспесустоид

Субтиспецедиспесустит

Субтиспецедиспесубстанция

Субтиспецедиспесуперстанта

Субтиспецедиспесустант

Субтиспецедиспесустат

Субтифодиспозант

Субтифодиспесустоид

Субтифодиспесустит

Субтифодиспесубстанция

Субтифодиспесуперстанта

Субтифодиспесустант

Субтифодиспесустат

Субтикодиспозант

Субтикодиспесустоид

Субтикодиспесустит

Субтикодиспесубстанция

Субтикодиспесуперстанта

Субтикодиспесустант

Субтикодиспесустат

Субтиспецидиспозант

Субтиспецидиспесустоид

Субтиспецидиспесустит

Субтиспецидиспесубстанция

Субтиспецидиспесуперстанта

Субтиспецидиспесустант

Субтиспецидиспесустат

Субтиспецодиспозант

Субтиспецодиспесустоид

Субтиспецодиспесустит

Субтиспецодиспесубстанция

Субтиспецодиспесуперстанта

Субтиспецодиспесустант

Субтиспецодиспесустат

Субтидиспозант

Субтидиспесустоид

Субтидиспесустит

Субтидиспесубстанция

Субтидиспесуперстанта

Субтидиспесустант

Субтидиспесустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозат

Субтиспецадиспасустоид

Субтиспецадиспасустит

Субтиспецадиспасубстанция

Субтиспецадиспасуперстанта

Субтиспецадиспасустант

Субтиспецадиспасустат

Субтиспецедиспозат

Субтиспецедиспасустоид

Субтиспецедиспасустит

Субтиспецедиспасубстанция

Субтиспецедиспасуперстанта

Субтиспецедиспасустант

Субтиспецедиспасустат

Субтифодиспозат

Субтифодиспасустоид

Субтифодиспасустит

Субтифодиспасубстанция

Субтифодиспасуперстанта

Субтифодиспасустант

Субтифодиспасустат

Субтикодиспозат

Субтикодиспасустоид

Субтикодиспасустит

Субтикодиспасубстанция

Субтикодиспасуперстанта

Субтикодиспасустант

Субтикодиспасустат

Субтиспецидиспозат

Субтиспецидиспасустоид

Субтиспецидиспасустит

Субтиспецидиспасубстанция

Субтиспецидиспасуперстанта

Субтиспецидиспасустант

Субтиспецидиспасустат

Субтиспецодиспозат

Субтиспецодиспасустоид

Субтиспецодиспасустит

Субтиспецодиспасубстанция

Субтиспецодиспасуперстанта

Субтиспецодиспасустант

Субтиспецодиспасустат

Субтидиспозат

Субтидиспасустоид

Субтидиспасустит

Субтидиспасубстанция

Субтидиспасуперстанта

Субтидиспасустант

Субтидиспасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-ZNSUX-BC/A-6
DT-ZNSUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецифат

Субтиспецадиспоид

Субтиспецадиспозит

Субтиспецасъщност

Субтиспецафеномен

Субтиспецадиспозант

Субтиспецадиспозат

Субтиспецифант

Субтиспецедиспоид

Субтиспецедиспозит

Субтиспецесъщност

Субтиспецефеномен

Субтиспецедиспозант

Субтиспецедиспозат

Субтиформа

Субтифодиспоид

Субтифодиспозит

Субтифосъщност

Субтифофеномен

Субтифодиспозант

Субтифодиспозат

Субтисъдържание

Субтикодиспоид

Субтикодиспозит

Субтикосъщност

Субтикофеномен

Субтикодиспозант

Субтикодиспозат

Субтиспецифит

Субтиспецидиспоид

Субтиспецидиспозит

Субтисубтиспецисъщност

Субтиспецифеномен

Субтиспецидиспозант

Субтиспецидиспозат

Субтиспецоид

Субтиспецодиспоид

Субтиспецодиспозит

Субтиспецосъщност

Субтиспецофеномен

Субтиспецодиспозант

Субтиспецодиспозат

ZS-Хипертипоид

Субтидиспоид

Субтидиспозит

Субтисъщност

Субтифеномен

Субтидиспозант

Субтидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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452

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустоид

Субтиспецадиспосустоид

Субтиспецадисписустоид

Субтиспецаессустоид

Субтиспецафеносустоид

Субтиспецадиспесустоид

Субтиспецадиспасустоид

Субтиспецесустоид

Субтиспецедиспосустоид

Субтиспецедисписустоид

Субтиспецеессустоид

Субтиспецефеносустоид

Субтиспецедиспесустоид

Субтиспецедиспасустоид

Субтифосустоид

Субтифодиспосустоид

Субтифодисписустоид

Субтифоессустоид

Субтифофеносустоид

Субтифодиспесустоид

Субтифодиспасустоид

Субтикосустоид

Субтикодиспосустоид

Субтикодисписустоид

Субтикоессустоид

Субтикофеносустоид

Субтикодиспесустоид

Субтикодиспасустоид

Субтиспецису
стоид

Субтиспецидиспосустоид

Субтиспецидисписустоид

Субтиспециессустоид

Субтиспецифеносустоид

Субтиспецидиспесустоид

Субтиспецидиспасустоид

Субтиспецосустоид

Субтиспецодиспосустоид

Субтиспецодисписустоид

Субтиспецоессустоид

Субтиспецофеносустоид

Субтиспецодиспесустоид

Субтиспецодиспасустоид

Субтисустоид

Субтидиспосустоид

Субтидисписустоид

Субтиессустоид

Субтифеносустоид

Субтидиспесустоид

Субтидиспасустоид

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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453

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустит

Субтиспецадиспосустит

Субтиспецадисписустит

Субтиспецаессустит

Субтиспецафеносустит

Субтиспецадиспесустит

Субтиспецадиспасустит

Субтиспецесустит

Субтиспецедиспосустит

Субтиспецедисписустит

Субтиспецеессустит

Субтиспецефеносустит

Субтиспецедиспесустит

Субтиспецедиспасустит

Субтифосустит

Субтифодиспосустит

Субтифодисписустит

Субтифоессустит

Субтифофеносустит

Субтифодиспесустит

Субтифодиспасустит

Субтикосустит

Субтикодиспосустит

Субтикодисписустит

Субтикоессустит

Субтикофеносустит

Субтикодиспесустит

Субтикодиспасустит

Субтиспецису
стит

Субтиспецидиспосустит

Субтиспецидисписустит

Субтиспециессустит

Субтиспецифеносустит

Субтиспецидиспесустит

Субтиспецидиспасустит

Субтиспецосустит

Субтиспецоди
спосустит

Субтиспецодисписустит

Субтиспецоессустит

Субтиспецофеносустит

Субтиспецодиспесустит

Субтиспецодиспасустит

Субтисустит

Субтидиспосустит

Субтидисписустит

Субтиессустит

Субтифеносустит

Субтидиспесустит

Субтидиспасустит

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

100

454

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасубстанция

Субтиспецадиспосубстанция

Субтиспецадисписубстанция

Субтиспецаессубстанция

Субтиспецафеносубстанция

Субтиспецадиспесубстанция

Субтиспецадиспасубстанция

Субтиспецесубстанция

Субтиспецедиспосубстанция

Субтиспецедисписубстанция

Субтиспецеессубстанция

Субтиспецефеносубстанция

Субтиспецедиспесубстанция

Субтиспецедиспасубстанция

Субтифосубстанция

Субтифодиспосубстанция

Субтифодисписубстанция

Субтифоессубстанция

Субтифофеносубстанция

Субтифодиспесубстанция

Субтифодиспасубстанция

Субтикосубстанция

Субтикодиспосубстанция

Субтикодисписубстанция

Субтикоессубстанция

Субтикофеносубстанция

Субтикодиспесубстанция

Субтикодиспасубстанция

Субтиспецисубстанция

Субтиспецидиспосубстанция

Субтиспецидисписубстанция

Субтиспециессубстанция

Субтиспецифеносубстанция

Субтиспецидиспесубстанция

Субтиспецидиспасубстанция

Субтиспецосубстанция

Субтиспецодиспосубстанция

Субтиспецодисписубстанция

Субтиспецоессубстанция

Субтиспецофеносубстанция

Субтиспецодиспесубстанция

Субтиспецодиспасубстанция

Субтисубста
нция

Субтидиспосубстанция

Субтидисписубстанция

Субтиессубстанция

Субтифеносубстанция

Субтидиспесубстанция

Субтидиспасубстанция

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанциалните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

101
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасуперстанта

Субтиспецадиспосуперстанта

Субтиспецадисписуперстанта

Субтиспецаессуперстанта

Субтиспецафеносуперстанта

Субтиспецадиспесуперстанта

Субтиспецадиспасуперстанта

Субтиспецесуперстанта

Субтиспецедиспосуперстанта

Субтиспецедисписуперстанта

Субтиспецеессуперстанта

Субтиспецефеносуперстанта

Субтиспецедиспесуперстанта

Субтиспецедиспасуперстанта

Субтифосуперстанта

Субтифодиспосуперстанта

Субтифодисписуперстанта

Субтифоессуперстанта

Субтифофеносуперстанта

Субтифодиспесуперстанта

Субтифодиспасуперстанта

Субтикосуперстанта

Субтикодиспосуперстанта

Субтикодисписуперстанта

Субтикоессуперстанта

Субтикофеносуперстанта

Субтикодиспесуперстанта

Субтикодиспасуперстанта

Субтиспецисуперстанта

Субтиспецидиспосуперстанта

Субтиспецидисписуперстанта

Субтиспециессуперстанта

Субтиспецифеносуперстанта

Субтиспецидиспесуперстанта

Субтиспецидиспасуперстанта

Субтиспецосуперстанта

Субтиспецодиспосуперстанта

Субтиспецодисписуперстанта

Субтиспецоессуперстанта

Субтиспецофеносуперстанта

Субтиспецодиспесуперстанта

Субтиспецодиспасуперстанта

Субтисуперстанта

Субтидиспосуперстанта

Субтидисписуперстанта

Субтиессуперстанта

Субтифеносуперстанта

Субтидиспесуперстанта

Субтидиспасуперстанта

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустант

Субтиспецадиспосустант

Субтиспецадисписустант

Субтиспецаессустант

Субтиспецафеносустант

Субтиспецадиспесустант

Субтиспецадиспасустант

Субтиспецесустант

Субтиспецедиспосустант

Субтиспецедисписустант

Субтиспецеессустант

Субтиспецефеносустант

Субтиспецедиспесустант

Субтиспецедиспасустант

Субтифосустант

Субтифодиспосустант

Субтифодисписустант

Субтифоессустант

Субтифофеносустант

Субтифодиспесустант

Субтифодиспасустант

Субтикосустант

Субтикодиспосустант

Субтикодисписустант

Субтикоессустант

Субтикофеносустант

Субтикодиспесустант

Субтикодиспасустант

Субтиспецисустант

Субтиспецидиспосустант

Субтиспецидисписустант

Субтиспециессустант

Субтиспецифеносустант

Субтиспецидиспесустант

Субтиспецидиспасустант

Субтиспецосустант

Субтиспецодиспосустант

Субтиспецодисписустант

Субтиспецоессустант

Субтиспецофеносустант

Субтиспецодиспесустант

Субтиспецодиспасустант

Субтисустант

Субтидиспосустант

Субтидисписустант

Субтиессустан

Субтифеносустант

Субтидиспесустант

Субтидиспасустант

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустат

Субтиспецадиспосустат

Субтиспецадисписустат

Субтиспецаессустат

Субтиспецафеносустат

Субтиспецадиспесустат

Субтиспецадиспасустат

Субтиспецесустат

Субтиспецедиспосустат

Субтиспецедисписустат

Субтиспецеессустат

Субтиспецефеносустат

Субтиспецедиспесустат

Субтиспецедиспасустат

Субтифосустат

Субтифодиспосустат

Субтифодисписустат

Субтифоессустат

Субтифофеносустат

Субтифодиспесустат

Субтифодиспасустат

Субтикосустат

Субтикодиспосустат

Субтикодисписустат

Субтикоессустат

Субтикофеносустат

Субтикодиспесустат

Субтикодиспасустат

Субтиспецисустат

Субтиспецидиспосустат

Субтиспецидисписустат

Субтиспециессустат

Субтиспецифеносустат

Субтиспецидиспесустат

Субтиспецидиспасустат

Субтиспецосустат

Субтиспецоди
спосустат

Субтиспецодисписустат

Субтиспецоессустат

Субтиспецофеносустат

Субтиспецодиспесустат

Субтиспецодиспасустат

Субтисустат

Субтидиспосустат

Субтидисписустат

Субтиессустат

Субтифеносустат

Субтидиспесустат

Субтидиспасустат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични
икономически субтенсубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспозат

Субтидиспасустоид

Субтидиспасустит

Субтидиспасубстанция

Субтидиспасуперстанта

Субтидиспасустант

Субтидиспасустат

Субтидиспозант

Субтидиспесустоид

Субтидиспесустит

Субтидиспесубстанция

Субтидиспесуперстанта

Субтидиспесустант

Субтидиспесустат

Субтифеномен

Субтифеносустоид

Субтифеносустит

Субтифеносубстанция

Субтифеносуперстанта

Субтифеносустант

Субтифеносустат

Субтисъщност

Субтиессустоид

Субтиессустит

Субтиессубстанция

Субтиессуперстанта

Субтиессустант

Субтиессустат

Субтидиспозит

Субтидисписустоид

Субтидисписустит

Субтидисписубстанция

Субтидисписуперстанта

Субтидисписустант

Субтидисписустат

Субтидиспоид

Субтидиспосустоид

Субтидиспосустит

Субтидиспосубстанция

Субтидиспосуперстанта

Субтидиспосустант

Субтидиспосустат

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

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

Субтиспецодиспозат

Субтиспецодиспасустоид

Субтиспецодиспасустит

Субтиспецодиспасубстанция

Субтиспецодиспасуперстанта

Субтиспецодиспасустант

Субтиспецодиспасустат

Субтиспецодиспозант

Субтиспецодиспесустоид

Субтиспецодиспесустит

Субтиспецодиспесубстанция

Субтиспецодиспесуперстанта

Субтиспецодиспесустант

Субтиспецодиспесустат

Субтиспецофеномен

Субтиспецофеносустоид

Субтиспецофеносустит

Субтиспецофеносубстанция

Субтиспецофеносуперстанта

Субтиспецофеносустант

Субтиспецофеносустат

Субтиспецосъщност

Субтиспецоессустаод

Субтиспецоессустит

Субтиспецоессубстанция

Субтиспецоессуперстанта

Субтиспецоессустант

Субтиспецоессустат

Субтиспецодиспозит

Субтиспецодисписустоид

Субтиспецодисписустит

Субтиспецодисписубстанция

Субтиспецодисписуперстанта

Субтиспецодисписустант

Субтиспецодисписустат

Субтиспецодиспоид

Субтиспецодиспосустоид

Субтиспецодиспосустит

Субтиспецодиспосубстанция

Субтиспецодиспосуперстанта

Субтиспецодиспосустант

Субтиспецодиспосустат

Субтиспецоид

Субтиспецосустоид

Субтиспецосустит

Субтиспецосубстанция

Субтиспецосуперстанта

Субтиспецосустант

Субтиспецосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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461

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецидиспозат

Субтиспецидиспасустоид

Субтиспецидиспасустит

Субтиспецидиспасубстанция

Субтиспецидиспасуперстанта

Субтиспецидиспозант

Субтиспецидиспесустоид

Субтиспецидиспесустит

Субтиспецидиспесубстанция

Субтиспецидиспесуперстанта

Субтиспецифеномен

Субтиспецифеносустоид

Субтиспецифеносустит

Субтиспецифеносубстанция

Субтиспецисъщност

Субтиспециессустоид

Субтиспециессустит

Субтиспецидиспозит

Субтиспецидисписустоид

Субтиспецидиспоид

Субтиспецифит

Субтиспецидиспасустант

Субтиспецидиспасустат

Субтисубтиспецидиспесустант

Субтиспецидиспесустат

Субтиспецифеносуперстанта

Субтиспецифеносустант

Субтиспецифеносустат

Субтиспециессубстанция

Субтиспециессуперстанта

Субтиспециессустант

Субтиспециессустат

Субтиспецидисписустит

Субтиспецидисписубстанция

Субтиспецидисписуперстанта

Субтиспецидисписустант

Субтиспецидисписустат

Субтиспециди
спосустоид

Субтиспецидиспосустит

Субтиспецидиспосубстанция

Субтиспецидиспосуперстанта

Субтиспецидиспосустант

Субтиспецидиспосустат

Субтиспецисустоид

Субтиспецисустит

Субтиспецисубстанция

Субтиспецисуперстанта

Субтиспецисустант

Субтиспецисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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462

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикодиспозат

Субтикодиспасустоид

Субтикодиспасустит

Субтикодиспасубстанция

Субтикодиспасуперстанта

Субтикодиспасустант

Субтикодиспасустат

Субтикодиспозант

Субтикодиспесустоид

Субтикодиспесустит

Субтикодиспесубстанция

Субтикодиспесуперстанта

Субтикодиспесустант

Субтикодиспесустат

Субтикофеномен

Субтикофеносустоид

Субтикофеносустит

Субтикофеносубстанция

Субтикофеносуперстанта

Субтикофеносустант

Субтикофеносустат

Субтикосъщност

Субтикоессустоид

Субтикоессустит

Субтикоессубстанция

Субтикоессуперстанта

Субтикоессустант

Субтикоессустат

Субтикодиспозит

Субтикодисписустоид

Субтикодисписустит

Субтикодисписубстанция

Субтикодисписуперстанта

Субтикодисписустант

Субтикодисписустат

Субтикодиспоид

Субтикодиспосустоид

Субтикодиспосустит

Субтикодиспосубстанция

Субтикодиспосуперстанта

Субтикодиспосустант

Субтикодиспосустат

Субтисъдържание

Субтикосустоид

Субтикосустит

Субтикосубстанция

Субтикосуперстанта

Субтикосустант

Субтикосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтифодиспозат

Субтифодиспасустоид

Субтифодиспасустит

Субтифодиспасубстанция

Субтифодиспасуперстанта

Субтифодиспасустант

Субтифодиспасустат

Субтифодиспозант

Субтифодиспесустоид

Субтифодиспесустит

Субтифодиспесубстанция

Субтифодиспесуперстанта

Субтифодиспесустант

Субтифодиспесустат

Субтифофеномен

Субтифофеносустоид

Субтифофеносустит

Субтифофеносубстанция

Субтифофеносуперстанта

Субтифофеносустант

Субтифофеносустат

Субтифосъщност

Субтифоессустоид

Субтифоессустит

Субтифоессубстанция

Субтифоессуперстанта

Субтифоессустант

Субтифоессустат

Субтифодиспозит

Субтифодисписустоид

Субтифодисписустит

Субтифодисписубстанция

Субтифодисписуперстанта

Субтифодисписустант

Субтифодисписустат

Субтифодиспоид

Субтифодиспосустоид

Субтифодиспосустит

Субтифодиспосубстанция

Субтифодиспосуперстанта

Субтифодиспосустант

Субтифодиспосустат

Субтиформа

Субтифосустоид

Субтифосустит

Субтифосубстанция

Субтифосуперстанта

Субтифосустант

Субтифосустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецедиспасубстанция

Субтиспецедиспасуперстанта

Субтиспецедиспасустант

Субтиспецедиспасустат

Субтиспецедиспесубстанция

Субтиспецедиспесуперстанта

Субтиспецедиспесустант

Субтиспецедиспесустат

Субтиспецефеносустит

Субтиспецефеносубстанция

Субтиспецефеносуперстанта

Субтиспецефеносустант

Субтиспецефеносустат

Субтиспецеессустаод

Субтиспецеессустит

Субтиспецеессубстанция

Субтиспецеессуперстанта

Субтиспецеессустант

Субтиспецеессустат

Субтиспецедиспозит

Субтиспецедисписустоид

Субтиспецедисписустит

Субтиспецедисписубстанция

Субтиспецедисписуперстанта

Субтиспецедисписустант

Субтиспецедисписустат

Субтиспецедиспоид

Субтиспецедиспосустоид

Субтиспецедиспосустит

Субтиспецедиспосубстанция

Субтиспецедиспосуперстанта

Субтиспецедиспосустант

Субтиспецедиспосустат

Субтиспецифант

Субтиспецесустоид

Субтиспецесустит

Субтиспецесубстанция

Субтиспецесуперстанта

Субтиспецесустант

Субтиспецесустат

Субтиспецедиспозат

Субтиспецедиспасустоид

Субтиспецедиспасустит

Субтиспецедиспозант

Субтиспецедиспесустоид

Субтисубтиспецедиспесустит

Субтиспецефеномен

Субтиспецефеносустоид

Субтиспецесъщност

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)

111

465

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецадиспозат

Субтиспецадиспасустоид

Субтиспецадиспасустит

Субтиспецадиспасубстанция

Субтиспецадиспасуперстанта

Субтиспецадиспасустант

Субтиспецадиспасустат

Субтиспецадиспозант

Субтиспецадиспесустоид

Субтиспецадиспесустит

Субтиспецадиспесубстанция

Субтиспецадиспесуперстанта

Субтиспецадиспесустант

Субтиспецадиспесустат

Субтиспецафеномен

Субтиспецафеносустоид

Субтиспецафеносустит

Субтиспецафеносубстанция

Субтиспецафеносуперстанта

Субтиспецафеносустант

Субтиспецафеносустат

Субтиспецасъщност

Субтиспецаессустоид

Субтиспецаессустит

Субтиспецаессубстанция

Субтиспецаессуперстанта

Субтиспецаессустант

Субтиспецаессустат

Субтиспецадиспозит

Субтиспецадисписустоид

Субтиспецадисписустит

Субтиспецадисписубстанция

Субтиспецадисписуперстанта

Субтиспецадисписустант

Субтиспецадисписустат

Субтиспецадиспоид

Субтиспецади
спосустоид

Субтиспецадиспосустит

Субтиспецадиспосубстанция

Субтиспецадиспосуперстанта

Субтиспецадиспосустант

Субтиспецадиспосустат

Субтиспецифат

Субтиспецасустоид

Субтиспецасустит

Субтиспецасубстанция

Субтиспецасуперстанта

Субтиспецасустант

Субтиспецасустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни експлицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the
explicite operative derelevant typical economic subexoobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти и означавано с
индекс DT-HEQUX. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между
вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически
ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на
едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
За експлицитните оперативни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например контединт на
инсигнитита, контединт на инсигнитита на субстата).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: актсубстант, което означава актив на
субстанта; контрансцентит, което означава контив на трансцентита; специсустататант, което означава специтит на сустататанта).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качест2

469

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------во те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообсиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HQхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотаид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустататит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
4. Икономически обсисубстат (съкр. – обсисубс) (същото като икономическа обсисъставност).
5. Икономически обсисуперстат (съкр. – обсисуперс) (същото като
икономически обсизапас).
6. Икономически обсисустататант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстат и икономически обсисуперстат.
7. Икономически обсисустататат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Икономически обсисигнотеид (съкр. – обсисигно) (същото като икономически обсиинтерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисигнитит (съкр. – обсисигни) (същото като уницентален икономически обсиинтерес) – единство на икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
4. Икономически обситранссигнитит (съкр. – обситранс) (същото като
трансцентален икономически обсиинтерес).
5. Икономически обсиинсигнитит (съкр. – обсиинсиг) (същото като инцентален икономически обсиинтерес).
6. Икономически обсисигнитант (съкр. – обсисигне) (същото като центален икономически обсиинтерес) – общо понятие за икономически обситранссигнитит и икономически обсиинсигнитит.
7. Икономически обсисигнитат (съкр. – обсисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиконтотеид (съкр. – обсиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиконтетит (съкр. – обсиконти) (същото като икономическа обсиудовлетвореност) – единство на икономическия обсиконтедент и
икономическия обсиконтединт.
4. Икономически обсиконтедент (съкр. – обсиконде) (същото като
икономическа обсиизгодност и като икономическо обсисъстояние).
5. Икономически обсиконтединт (съкр. – обсиконди) (същото като
икономическа обсизадоволеност и като икономически обсиактив).
6. Икономически обсиузеконтединт (съкр. – обсиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обсизадоволеност и като ползваем икономически обсиактив).
7. Икономически обсиестконтединт (съкр. – обсиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обсизадоволеност и като сметен икономически обсиактив).
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------8. Икономически обсиконтетант (съкр. – обсиконте) (същото като
икономическа обсипригодност) – общо понятие за икономически
обсиконтедент и икономически обсиконтединт.
9. Икономически обсиконтетат (съкр. – обсиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтедент и икономическия обсиконтединт.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
оперативни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като
тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното
описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQUX-AC/B) (вж. фигури 1
и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQUX-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти (с индекс DTHEQUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-HEQUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни експлицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсиконтасустотаид

Обсиконтасустататит

Обсиконтасубстат

Обсиконтасуперстат

Обсиконтасустататант

Обсиконтасустататат

Обсиконтетант

Обсиконтесустотаид

Обсиконтесустататит

Обсиконтесубстат

Обсиконтесуперстат

Обсиконтесустататант

Обсиконтесустататат

Обсиестконтединт

Обсиесткондисустотаид

Обсиесткондисустататит

Обсиесткондисубстат

Обсиесткондисуперстат

Обсиесткондисустататант

Обсиесткондисустататат

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисустотаид

Обсиузекондисустататит

Обсиузекондисубстат

Обсиузекондисуперстат

Обсиузекондисустататант

Обсиузекондисустататат

Обсиконтединт

Обсикондисустотаид

Обсикондисустататит

Обсикондисубстат

Обсикондисуперстат

Обсикондисустататант

Обсикондисустататат

Обсиконтедент

Обсикондесустотаид

Обсикондесустататит

Обсикондесубстат

Обсикондесуперстат

Обсикондесустататант

Обсикондесустататат

Обсиконтетит

Обсиконтисустотаид

Обсиконтисустататит

Обсиконтисубстат

Обсиконтисуперстат

Обсиконтисустататант

Обсиконтисустататат

Обсиконтотеид

Обсиконтосустотаид

Обсиконтосустататит

Обсиконтосубстат

Обсиконтосуперстат

Обсиконтосустататант

Обсиконтосустататат

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обсиактив

Сметен обсиактив на икономическата
обсисъставност

Сметен обсиактив на икономическия
обсизапас

Ползваем
икономически
обсиактив

Ползваем обсиактив на
икономическата обсисъставност

Ползваем обсиактив на
икономическия обсизапас

Икономически
обсиактив

Обсиактив на
икономическата обсисъставност

Обсиактив на
икономическия обсизапас

Икономическо обсисъстояние

Обсисъстояние
на икономическа обсисъставност

Обсисъстояние
на икономическия обсизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQUX-AC/B-1)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнотеид

Обсиконтасигносустотаид

Обсиконтасигносустататит

Обсиконтасигносубстат

Обсиконтасигносуперстат

Обсиконтасигносустататант

Обсиконтасигносустататат

Обсиконтесигнотеид

Обсиконтесигносустотаид

Обсиконтесигносустататит

Обсиконтесигносубстат

Обсиконтесигносуперстат

Обсиконтесигносустататант

Обсиконтесигносустататат

Обсиесткондисигнотеид

Обсиесткондисигносустотаид

Обсиесткондисигносустататит

Обсиесткондисигносубстат

Обсиесткондисигносуперстат

Обсиесткондисигносустататант

Обсиесткондисигносустататат

Обсиузекондисигнотеид

Обсиузекондисигносустотаид

Обсиузекондисигносустататит

Обсиузекондисигносубстат

Обсиузекондисигносуперстат

Обсиузекондисигносустататант

Обсиузекондисигносустататат

Обсикондисигнотеид

Обсикондисигносустотаид

Обсикондисигносустататит

Обсикондисигносубстат

Обсикондисигносуперстат

Обсикондисигносустататант

Обсикондисигносустататат

Обсикондесигнотеид

Обсикондесигносустотаид

Обсикондесигносустататит

Обсикондесигносубстат

Обсикондесигносуперстат

Обсикондесигносустататант

Обсикондесигносустататат

Обсиконтисигнотеид

Обсиконтисигносустотаид

Обсиконтисигносустататит

Обсиконтисигносубстат

Обсиконтисигносуперстат

Обсиконтисигносустататант

Обсиконтисигносустататат

Обсиконтосигнотеид

Обсиконтосигносустотаид

Обсиконтосигносустататит

Обсиконтосигносубстат

Обсиконтосигносуперстат

Обсиконтосигносустататант

Обсиконтосигносустататат

Обсисигнотеид

Обсисигносустотаид

Обсисигносустататит

Обсисигносубстат

Обсисигносуперстат

Обсисигносустататант

Обсисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитит

Обсиконтасигнисустотаид

Обсиконтасигнисустататит

Обсиконтасигнисубстат

Обсиконтасигнисуперстат

Обсиконтасигнисустататант

Обсиконтасигнисустататат

Обсиконтесигнитит

Обсиконтесигнисустотаид

Обсиконтесигнисустататит

Обсиконтесигнисубстат

Обсиконтесигнисуперстат

Обсиконтесигнисустататант

Обсиконтесигнисустататат

Обсиесткондисигнитит

Обсиесткондисигнисустотаид

Обсиесткондисигнисустататит

Обсиесткондисигнисубстат

Обсиесткондисигнисуперстат

Обсиесткондисигнисустататант

Обсиесткондисигнисустататат

Обсиузекондисигнитит

Обсиузекондисигнисустотаид

Обсиузекондисигнисустататит

Обсиузекондисигнисубстат

Обсиузекондисигнисуперстат

Обсиузекондисигнисустататант

Обсиузекондисигнисустататат

Обсикондисигнитит

Обсикондисигнисустотаид

Обсикондисигнисустататит

Обсикондисигнисубстат

Обсикондисигнисуперстат

Обсикондисигнисустататант

Обсикондисигнисустататат

Обсикондесигнитит

Обсикондесигнисустотаид

Обсикондесигнисустататит

Обсикондесигнисубстат

Обсикондесигнисуперстат

Обсикондесигнисустататант

Обсикондесигнисустататат

Обсиконтисигнитит

Обсиконтисигнисустотаид

Обсиконтисигнисустататит

Обсиконтисигнисубстат

Обсиконтисигнисуперстат

Обсиконтисигнисустататант

Обсиконтисигнисустататат

Обсиконтосигнитит

Обсиконтосигнисустотаид

Обсиконтосигнисустататит

Обсиконтосигнисубстат

Обсиконтосигнисуперстат

Обсиконтосигнисустататант

Обсиконтосигнисустататат

Обсисигнитит

Обсисигнисустотаид

Обсисигнисустататит

Обсисигнисубстат

Обсисигнисуперстат

Обсисигнисустататант

Обсисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтатранссигнитит

Обсиконтатранссустотаид

Обсиконтатранссустататит

Обсиконтатранссубстат

Обсиконтатранссуперстат

Обсиконтатранссустататант

Обсиконтатранссустататат

Обсиконтетранссигнитит

Обсиконтетранссустотаид

Обсиконтетранссустататит

Обсиконтетранссубстат

Обсиконтетранссуперстат

Обсиконтетранссустататант

Обсиконтетранссустататат

Обсиесткондитранссигнитит

Обсиесткондитранссустотаид

Обсиесткондитранссустататит

Обсиесткондитранссубстат

Обсиесткондитранссуперстат

Обсиесткондитранссустататант

Обсиесткондитранссустататат

Обсиузекондитранссигнитит

Обсиузекондитранссустотаид

Обсиузекондитранссустататит

Обсиузекондитранссубстат

Обсиузекондитранссуперстат

Обсиузекондитранссустататант

Обсиузекондитранссустататат

Обсикондитранссигнитит

Обсикондитранссустотаид

Обсикондитранссустататит

Обсикондитранссубстат

Обсикондитранссуперстат

Обсикондитранссустататант

Обсикондитранссустататат

Обсикондетранссигнитит

Обсикондетранссустотаид

Обсикондетранссустататит

Обсикондетранссубстат

Обсикондетранссуперстат

Обсикондетранссустататант

Обсикондетранссустататат

Обсиконтитранссигнитит

Обсиконтитранссустотаид

Обсиконтитранссустататит

Обсиконтитранссубстат

Обсиконтитранссуперстат

Обсиконтитранссустататант

Обсиконтитранссустататат

Обсиконтотранссигнитит

Обсиконтотранссустотаид

Обсиконтотранссустататит

Обсиконтотранссубстат

Обсиконтотранссуперстат

Обсиконтотранссустататант

Обсиконтотранссустататат

Обситранссигнитит

Обситранссустотаид

Обситранссустататит

Обситранссубстат

Обситранссуперстат

Обситранссустататант

Обситранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнитните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтаинсигнитит

Обсиконтаинсигсустотаид

Обсиконтаинсигсустататит

Обсиконтаинсигсубстат

Обсиконтаинсигсуперстат

Обсиконтаинсигсустататант

Обсиконтаинсигсустататат

Обсиконтеинсигнитит

Обсиконтеинсигсустотаид

Обсиконтеинсигсустататит

Обсиконтеинсигсубстат

Обсиконтеинсигсуперстат

Обсиконтеинсигсустататант

Обсиконтеинсигсустататат

Обсиесткондиинсигнитит

Обсиесткондиинсигсустотаид

Обсиесткондиинсигсустататит

Обсиесткондиинсигсубстат

Обсиесткондиинсигсуперстат

Обсиесткондиинсигсустататант

Обсиесткондиинсигсустататат

Обсиузекондиинсигнитит

Обсиузекондиинсигсустотаид

Обсиузекондиинсигсустататит

Обсиузекондиинсигсубстат

Обсиузекондиинсигсуперстат

Обсиузекондиинсигсустататант

Обсиузекондиинсигсустататат

Обсикондиинсигнитит

Обсикондиинсигсустотаид

Обсикондиинсигсустататит

Обсикондиинсигсубстат

Обсикондиинсигсуперстат

Обсикондиинсигсустататант

Обсикондиинсигсустататат

Обсикондеинсигнитит

Обсикондеинсигсустотаид

Обсикондеинсигсустататит

Обсикондеинсигсубстат

Обсикондеинсигсуперстат

Обсикондеинсигсустататант

Обсикондеинсигсустататат

Обсиконтиинсигнитит

Обсиконтиинсигсустотаид

Обсиконтиинсигсустататит

Обсиконтиинсигсубстат

Обсиконтиинсигсуперстат

Обсиконтиинсигсустататант

Обсиконтиинсигсустататат

Обсиконтоинсигнитит

Обсиконтоинсигсустотаид

Обсиконтоинсигсустататит

Обсиконтоинсигсубстат

Обсиконтоинсигсуперстат

Обсиконтоинсигсустататант

Обсиконтоинсигсустататат

Обсиинсигнитит

Обсиинсигсустотаид

Обсиинсигсустататит

Обсиинсигсубстат

Обсиинсигсуперстат

Обсиинсигсустататант

Обсиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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479

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитант

Обсиконтасигнесустотаид

Обсиконтасигнесустататит

Обсиконтасигнесубстат

Обсиконтасигнесуперстат

Обсиконтасигнесустататант

Обсиконтасигнесустататат

Обсиконтесигнитант

Обсиконтесигнесустотаид

Обсиконтесигнесустататит

Обсиконтесигнесубстат

Обсиконтесигнесуперстат

Обсиконтесигнесустататант

Обсиконтесигнесустататат

Обсиесткондисигнитант

Обсиесткондисигнесустотаид

Обсиесткондисигнесустататит

Обсиесткондисигнесубстат

Обсиесткондисигнесуперстат

Обсиесткондисигнесустататант

Обсиесткондисигнесустататат

Обсиузекондисигнитант

Обсиузекондисигнесустотаид

Обсиузекондисигнесустататит

Обсиузекондисигнесубстат

Обсиузекондисигнесуперстат

Обсиузекондисигнесустататант

Обсиузекондисигнесустататат

Обсикондисигнитант

Обсикондисигнесустотаид

Обсикондисигнесустататит

Обсикондисигнесубстат

Обсикондисигнесуперстат

Обсикондисигнесустататант

Обсикондисигнесустататат

Обсикондесигнитант

Обсикондесигнесустотаид

Обсикондесигнесустататит

Обсикондесигнесубстат

Обсикондесигнесуперстат

Обсикондесигнесустататант

Обсикондесигнесустататат

Обсиконтисигнитант

Обсиконтисигнесустотаид

Обсиконтисигнесустататит

Обсиконтисигнесубстат

Обсиконтисигнесуперстат

Обсиконтисигнесустататант

Обсиконтисигнесустататат

Обсиконтосигнитант

Обсиконтосигнесустотаид

Обсиконтосигнесустататит

Обсиконтосигнесубстат

Обсиконтосигнесуперстат

Обсиконтосигнесустататант

Обсиконтосигнесустататат

Обсисигнитант

Обсисигнесустотаид

Обсисигнесустататит

Обсисигнесубстат

Обсисигнесуперстат

Обсисигнесустататант

Обсисигнесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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480

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитат

Обсиконтасигнасустотаид

Обсиконтасигнасустататит

Обсиконтасигнасубстат

Обсиконтасигнасуперстат

Обсиконтасигнасустататант

Обсиконтасигнасустататат

Обсиконтесигнитат

Обсиконтесигнасустотаид

Обсиконтесигнасустататит

Обсиконтесигнасубстат

Обсиконтесигнасуперстат

Обсиконтесигнасустататант

Обсиконтесигнасустататат

Обсиесткондисигнитат

Обсиесткондисигнасустотаид

Обсиесткондисигнасустататит

Обсиесткондисигнасубстат

Обсиесткондисигнасуперстат

Обсиесткондисигнасустататант

Обсиесткондисигнасустататат

Обсиузекондисигнитат

Обсиузекондисигнасустотаид

Обсиузекондисигнасустататит

Обсиузекондисигнасубстат

Обсиузекондисигнасуперстат

Обсиузекондисигнасустататант

Обсиузекондисигнасустататат

Обсикондисигнитат

Обсикондисигнасустотаид

Обсикондисигнасустататит

Обсикондисигнасубстат

Обсикондисигнасуперстат

Обсикондисигнасустататант

Обсикондисигнасустататат

Обсикондесигнитат

Обсикондесигнасустотаид

Обсикондесигнасустататит

Обсикондесигнасубстат

Обсикондесигнасуперстат

Обсикондесигнасустататант

Обсикондесигнасустататат

Обсиконтисигнитат

Обсиконтисигнасустотаид

Обсиконтисигнасустататит

Обсиконтисигнасубстат

Обсиконтисигнасуперстат

Обсиконтисигнасустататант

Обсиконтисигнасустататат

Обсиконтосигнитат

Обсиконтосигнасустотаид

Обсиконтосигнасустататит

Обсиконтосигнасубстат

Обсиконтосигнасуперстат

Обсиконтосигнасустататант

Обсиконтосигнасустататат

Обсисигнитат

Обсисигнасустотаид

Обсисигнасустататит

Обсисигнасубстат

Обсисигнасуперстат

Обсисигнасустататант

Обсисигнасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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481

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-HEQUX-BC/A-6
DT-HEQUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни експлицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти
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482

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсиконтасигнотеид

Обсиконтасигнитит

Обсиконтатранссигнитит

Обсиконтаинсигнитит

Обсиконтасигнитант

Обсиконтасигнитат

Обсиконтетант

Обсиконтесигнотеид

Обсиконтесигнитит

Обсиконтетранссигнитит

Обсиконтеинсигнитит

Обсиконтесигнитант

Обсиконтесигнитат

Обсиестконтединт

Обсиесткондисигнотеид

Обсиесткондисигнитит

Обсиесткондитранссигнитит

Обсиесткондиинсигнитит

Обсиесткондисигнитант

Обсиесткондисигнитат

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисигнотеид

Обсиузекондисигнитит

Обсиузекондитранссигнитит

Обсиузекондиинсигнитит

Обсиузекондисигнитант

Обсиузекондисигнитат

Обсиконтединт

Обсикондисигнотеид

Обсикондисигнитит

Обсикондитранссигнитит

Обсикондиинсигнитит

Обсикондисигнитант

Обсикондисигнитат

Обсиконтедент

Обсикондесигнотеид

Обсикондесигнитит

Обсикондетранссигнитит

Обсикондеинсигнитит

Обсикондесигнитант

Обсикондесигнитат

Обсиконтетит

Обсиконтисигнотеид

Обсиконтисигнитит

Обсиконтитранссигнитит

Обсиконтиинсигнитит

Обсиконтисигнитант

Обсиконтисигнитат

Обсиконтотеид

Обсиконтосигнотеид

Обсиконтосигнитит

Обсиконтотранссигнитит

Обсиконтоинсигнитит

Обсиконтосигнитант

Обсиконтосигнитат

HQХипертипотеид

Обсисигнотеид

Обсисигнитит

Обситранссигнитит

Обсиинсигнитит

Обсисигнитант

Обсисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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483

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обсиактив

Сметен обсиактив на трансценталния
икономически
обсиинтерес

Сметен обсиактив на инценталиня
икономически
обсиинтерес

Ползваем
икономически
обсиактив

Ползваем обсиактив на
трансценталния икономически обсиинтерес

Ползваем обсиактив на
инценталния
икономически
обсиинтерес

Икономически
обсиактив

Обсиактив на
трансценталния икономически обсиинтерес

Обсиактив на
инценталния
икономически
обсиинтерес

Икономическо обсисъстояние

Обсисъстояние
на трансценталния икономически обсиинтерес

Обсисъстояние
на инценталния икономически обсиинтерес

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически обсиинтерес

Инцентален
икономически
обсиинтерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQUX-BC/A-1)
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484

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустотаид

Обсиконтасигносустотаид

Обсиконтасигнисустотаид

Обсиконтатранссустотаид

Обсиконтаинсигсустотаид

Обсиконтасигнесустотаид

Обсиконтасигнасустотаид

Обсиконтесустотаид

Обсиконтесигносустотаид

Обсиконтесигнисустотаид

Обсиконтетранссустотаид

Обсиконтеинсигсустотаид

Обсиконтесигнесустотаид

Обсиконтесигнасустотаид

Обсиесткондисустотаид

Обсиесткондисигносустотаид

Обсиесткондисигнисустотаид

Обсиесткондитранссустотаид

Обсиесткондиинсигсустотаид

Обсиесткондисигнесустотаид

Обсиесткондисигнасустотаид

Обсиузекондисустотаид

Обсиузекондисигносустотаид

Обсиузекондисигнисустотаид

Обсиузекондитранссустотаид

Обсиузекондиинсигсустотаид

Обсиузекондисигнесустотаид

Обсиузекондисигнасустотаид

Обсикондисустотаид

Обсикондисигносустотаид

Обсикондисигнисустотаид

Обсикондитранссустотаид

Обсикондиинсигсустотаид

Обсикондисигнесустотаид

Обсикондисигнасустотаид

Обсикондесустотаид

Обсикондесигносустотаид

Обсикондесигнисустотаид

Обсикондетранссустотаид

Обсикондеинсигсустотаид

Обсикондесигнесустотаид

Обсикондесигнасустотаид

Обсиконтисустотаид

Обсиконтисигносустотаид

Обсиконтисигнисустотаид

Обсиконтитранссустотаид

Обсиконтиинсигсустотаид

Обсиконтисигнесустотаид

Обсиконтисигнасустотаид

Обсиконтосустотаид

Обсиконтосигносустотаид

Обсиконтосигнисустотаид

Обсиконтотранссустотаид

Обсиконтоинсигсустотаид

Обсиконтосигнесустотаид

Обсиконтосигнасустотаид

Обсисусто-

Обсисигносусто-

Обсисигнисустотаид

Обситранссустотаид

Обсиинсигсустотаид

Обсисигнесустотаид

Обсисигнасустотаид

таид

таид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататит

Обсиконтасигносустататит

Обсиконтасигнисустататит

Обсиконтатранссустататит

Обсиконтаинсигсустататит

Обсиконтасигнесустататит

Обсиконтасигнасустататит

Обсиконтесустататит

Обсиконтесигносустататит

Обсиконтесигнисустататит

Обсиконтетранссустататит

Обсиконтеинсигсустататит

Обсиконтесигнесустататит

Обсиконтесигнасустататит

Обсиесткондисустататит

Обсиесткондисигносустататит

Обсиесткондисигнисустататит

Обсиесткондитранссустататит

Обсиесткондиинсигсустататит

Обсиесткондисигнесустататит

Обсиесткондисигнасустататит

Обсиузекондисустататит

Обсиузекондисигносустататит

Обсиузекондисигнисустататит

Обсиузекондитранссустататит

Обсиузекондиинсигсустататит

Обсиузекондисигнесустататит

Обсиузекондисигнасустататит

Обсикондисустататит

Обсикондисигносустататит

Обсикондисигнисустататит

Обсикондитранссустататит

Обсикондиинсигсустататит

Обсикондисигнесустататит

Обсикондисигнасустататит

Обсикондесустататит

Обсикондесигносустататит

Обсикондесигнисустататит

Обсикондетранссустататит

Обсикондеинсигсустататит

Обсикондесигнесустататит

Обсикондесигнасустататит

Обсиконтисустататит

Обсиконтисигносустататит

Обсиконтисигнисустататит

Обсиконтитранссустататит

Обсиконтиинсигсустататит

Обсиконтисигнесустататит

Обсиконтисигнасустататит

Обсиконтосустататит

Обсиконтосигносустататит

Обсиконтосигнисустататит

Обсиконтотранссустататит

Обсиконтоинсигсустататит

Обсиконтосигнесустататит

Обсиконтосигнасустататит

Обсисигносуста-

Обсисигнисустататит

Обситранссустататит

Обсиинсигсустататит

Обсисигнесустататит

Обсисигнасустататит

Обсисус-

тататит

татит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасубстат

Обсиконтасигносубстат

Обсиконтасигнисубстат

Обсиконтатранссубстат

Обсиконтаинсигсубстат

Обсиконтасигнесубстат

Обсиконтасигнасубстат

Обсиконтесубстат

Обсиконтесигносубстат

Обсиконтесигнисубстат

Обсиконтетранссубстат

Обсиконтеинсигсубстат

Обсиконтесигнесубстат

Обсиконтесигнасубстат

Обсиесткондисубстат

Обсиесткондисигносубстат

Обсиесткондисигнисубстат

Обсиесткондитранссубстат

Обсиесткондиинсигсубстат

Обсиесткондисигнесубстат

Обсиесткондисигнасубстат

Обсиузекондисубстат

Обсиузекондисигносубстат

Обсиузекондисигнисубстат

Обсиузекондитранссубстат

Обсиузекондиинсигсубстат

Обсиузекондисигнесубстат

Обсиузекондисигнасубстат

Обсикондисубстат

Обсикондисигносубстат

Обсикондисигнисубстат

Обсикондитранссубстат

Обсикондиинсигсубстат

Обсикондисигнесубстат

Обсикондисигнасубстат

Обсикондесубстат

Обсикондесигносубстат

Обсикондесигнисубстат

Обсикондетранссубстат

Обсикондеинсигсубстат

Обсикондесигнесубстат

Обсикондесигнасубстат

Обсиконтисубстат

Обсиконтисигносубстат

Обсиконтисигнисубстат

Обсиконтитранссубстат

Обсиконтиинсигсубстат

Обсиконтисигнесубстат

Обсиконтисигнасубстат

Обсиконтосубстат

Обсиконтосигносубстат

Обсиконтосигнисубстат

Обсиконтотранссубстат

Обсиконтоинсигсубстат

Обсиконтосигнесубстат

Обсиконтосигнасубстат

Обсисубстат

Обсисигносубс-

Обсисигнисубстат

Обситранссубстат

Обсиинсигсубстат

Обсисигнесубстат

Обсисигнасубстат

тат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасуперстат

Обсиконтасигносуперстат

Обсиконтасигнисуперстат

Обсиконтатранссуперстат

Обсиконтаинсигсуперстат

Обсиконтасигнесуперстат

Обсиконтасигнасуперстат

Обсиконтесуперстат

Обсиконтесигносуперстат

Обсиконтесигнисуперстат

Обсиконтетранссуперстат

Обсиконтеинсигсуперстат

Обсиконтесигнесуперстат

Обси-контесигнасуперстат

Обсиесткондисуперстат

Обсиесткондисигносуперстат

Обсиесткондисигнисуперстат

Обсиесткондитранссуперстат

Обсиесткондиинсигсуперстат

Обсиесткондисигнесуперстат

Обсиесткондисигнасуперстат

Обсиузекондисуперстат

Обсиузекондисигносуперстат

Обсиузекондисигнисуперстат

Обсиузекондитранссуперстат

Обсиузекондиинсигсуперстат

Обсиузекондисигнесуперстат

Обсиузекондисигнасуперстат

Обсикондисуперстат

Обсикондисигносуперстат

Обсикондисигнисуперстат

Обсикондитранссуперстат

Обсикондиинсигсуперстат

Обсикондисигнесуперстат

Обсикондисигнасуперстат

Обсикондесуперстат

Обсикондесигносуперстат

Обсикондесигнисуперстат

Обсикондетранссуперстат

Обсикондеинсигсуперстат

Обсикондесигнесуперстат

Обсикондесигнасуперстат

Обсиконтисуперстат

Обсиконтисигносуперстат

Обсиконтисигнисуперстат

Обсиконтитранссуперстат

Обсиконтиинсигсуперстат

Обсиконтисигнесуперстат

Обсиконтисигнасуперстат

Обсиконтосуперстат

Обсиконтосигносуперстат

Обсиконтосигнисуперстат

Обсиконтотранссуперстат

Обсиконтоинсигсуперстат

Обсиконтосигнесуперстат

Обсиконтосигнасуперстат

Обсисуперстат

Обсисигносупер-

Обсисигнисуперстат

Обситранссуперстат

Обсиинсигсуперстат

Обсисигнесуперстат

Обсисигнасуперстат

стат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

21

488

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататант

Обсиконтасигносустататант

Обсиконтасигнисустататант

Обсиконтатранссустататант

Обсиконтаинсигсустататант

Обсиконтасигнесустататант

Обсиконтасигнасустататант

Обсиконтесустататант

Обсиконтесигносустататант

Обсиконтесигнисустататант

Обсиконтетранссустататант

Обсиконтеинсигсустататант

Обсиконтесигнесустататант

Обсиконтесигнасустататант

Обсиесткондисустататант

Обсиесткондисигносустататант

Обсиесткондисигнисустататант

Обсиесткондитранссустататант

Обсиесткондиинсигсустататант

Обсиесткондисигнесустататант

Обсиесткондисигнасустататант

Обсиузекондисустататант

Обсиузекондисигносустататант

Обсиузекондисигнисустататант

Обсиузекондитранссустататант

Обсиузекондиинсигсустататант

Обсиузекондисигнесустататант

Обсиузекондисигнасустататант

Обсикондисустататант

Обсикондисигносустататант

Обсикондисигнисустататант

Обсикондитранссустататант

Обсикондиинсигсустататант

Обсикондисигнесустататант

Обсикондисигнасустататант

Обсикондесустататант

Обсикондесигносустататант

Обсикондесигнисустататант

Обсикондетранссустататант

Обсикондеинсигсустататант

Обсикондесигнесустататант

Обсикондесигнасустататант

Обсиконтисустататант

Обсиконтисигносустататант

Обсиконтисигнисустататант

Обсиконтитранссустататант

Обсиконтиинсигсустататант

Обсиконтисигнесустататант

Обсиконтисигнасустататант

Обсиконтосустататант

Обсиконтосигносустататант

Обсиконтосигнисустататант

Обсиконтотранссустататант

Обсиконтоинсигсустататант

Обсиконтосигнесустататант

Обсиконтосигнасустататант

Обсисигносустататант

Обсисигнисустататант

Обситранссустататант

Обсиинсигсустататант

Обсисигнесустататант

Обсисигнасустататант

Обсисус-

тататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасустататат

Обсиконтасигносустататат

Обсиконтасигнисустататат

Обсиконтатранссустататат

Обсиконтаинсигсустататат

Обсиконтасигнесустататат

Обсиконтасигнасустататат

Обсиконтесустататат

Обсиконтесигносустататат

Обсиконтесигнисустататат

Обсиконтетранссустататат

Обсиконтеинсигсустататат

Обсиконтесигнесустататат

Обсиконтесигнасустататат

Обсиесткондисустататат

Обсиесткондисигносустататат

Обсиесткондисигнисустататат

Обсиесткондитранссустататат

Обсиесткондиинсигсустататат

Обсиесткондисигнесустататат

Обсиесткондисигнасустататат

Обсиузекондисустататат

Обсиузекондисигносустататат

Обсиузекондисигнисустататат

Обсиузекондитранссустататат

Обсиузекондиинсигсустататат

Обсиузекондисигнесустататат

Обсиузекондисигнасустататат

Обсикондисустататат

Обсикондисигносустататат

Обсикондисигнисустататат

Обсикондитранссустататат

Обсикондиинсигсустататат

Обсикондисигнесустататат

Обсикондисигнасустататат

Обсикондесустататат

Обсикондесигносустататат

Обсикондесигнисустататат

Обсикондетранссустататат

Обсикондеинсигсустататат

Обсикондесигнесустататат

Обсикондесигнасустататат

Обсиконтисустататат

Обсиконтисигносустататат

Обсиконтисигнисустататат

Обсиконтитранссустататат

Обсиконтиинсигсустататат

Обсиконтисигнесустататат

Обсиконтисигнасустататат

Обсиконтосустататат

Обсиконтосигносустататат

Обсиконтосигнисустататат

Обсиконтотранссустататат

Обсиконтоинсигсустататат

Обсиконтосигнесустататат

Обсиконтосигнасустататат

Обсисигносуста-

Обсисигнисустататат

Обситранссустататат

Обсиинсигсустататат

Обсисигнесустататат

Обсисигнасустататат

Обсисус-

тататат

татат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

23

490

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

DT-HEQUX-AB/C-9
DT-HEQUX-AB/C-8
DT-HEQUX-AB/C-7
DT-HEQUX-AB/C-6
DT-HEQUX-AB/C-5
DT-HEQUX-AB/C-4
DT-HEQUX-AB/C-3
DT-HEQUX-AB/C-2
A
DT-HEQUX-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнитат

Обсисигнасустотаид

Обсисигнасустататит

Обсисигнасубстат

Обсисигнасуперстат

Обсисигнасустататант

Обсисигнасустататат

Обсисигнитант

Обсисигнесустотаид

Обсисигнесустататит

Обсисигнесубстат

Обсисигнесуперстат

Обсисигнесустататант

Обсисигнесустататат

Обсиинсигнитит

Обсиинсигсустотаид

Обсиинсигсустататит

Обсиинсигсубстат

Обсиинсигсуперстат

Обсиинсигсустататант

Обсиинсигсустататат

Обситранссигнитит

Обситранссустотаид

Обситранссустататит

Обситранссубстат

Обситранссуперстат

Обситранссустататант

Обситранссустататат

Обсисигнитит

Обсисигнисустотаид

Обсисигнисустататит

Обсисигнисубстат

Обсисигнисуперстат

Обсисигнисустататант

Обсисигнисустататат

Обсисигнотеид

Обсисигносустотаид

Обсисигносустататит

Обсисигносубстат

Обсисигносуперстат

Обсисигносустататант

Обсисигносустататат

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инцентален икономически
обсиинтерес

Инцентален
обсиинтерес на
икономическата обсисъставност

Инцентален
обсиинтерес на
икономическиия обсизапас

Трансцентален икономически
обсиинтерес

Трансцентален
обсиинтерес на
икономическа
обсисъставност

Трансцентален
обсиинтерес на
икономическия обсизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQUX-AB/C-1)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтосигнитат

Обсиконтосигнасустотаид

Обсиконтосигнасустататит

Обсиконтосигнасубстат

Обсиконтосигнасуперстат

Обсиконтосигнасустататант

Обсиконтосигнасустататат

Обсиконтосигнитант

Обсиконтосигнесустотаид

Обсиконтосигнесустататит

Обсиконтосигнесубстат

Обсиконтосигнесуперстат

Обсиконтосигнесустататант

Обсиконтосигнесустататат

Обсиконтоинсигнитит

Обсиконтоинсигсустотаид

Обсиконтоинсигсустататит

Обсиконтоинсигсубстат

Обсиконтоинсигсуперстат

Обсиконтоинсигсустататант

Обсиконтоинсигсустататат

Обсиконтотранссигнитит

Обсиконтотранссустотаид

Обсиконтотранссустататит

Обсиконтотранссубстат

Обсиконтотранссуперстат

Обсиконтотранссустататант

Обсиконтотранссустататат

Обсиконтосигнитит

Обсиконтосигнисустотаид

Обсиконтосигнисустататит

Обсиконтосигнисубстат

Обсиконтосигнисуперстат

Обсиконтосигнисустататант

Обсиконтосигнисустататат

Обсиконтосигнотеид

Обсиконтосигносустотаид

Обсиконтосигносустататит

Обсиконтосигносубстат

Обсиконтосигносуперстат

Обсиконтосигносустататант

Обсиконтосигносустататат

Обсиконтотеид

Обсиконтосустотаид

Обсиконтосустататит

Обсиконтосубстат

Обсиконтосуперстат

Обсиконтосустататант

Обсиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтисигнитат

Обсиконтисигнасустотаид

Обсиконтисигнасустататит

Обсиконтисигнасубстат

Обсиконтисигнасуперстат

Обсиконтисигнасустататант

Обсиконтисигнасустататат

Обсиконтисигнитант

Обсиконтисигнесустотаид

Обсиконтисигнесустататит

Обсиконтисигнесубстат

Обсиконтисигнесуперстат

Обсиконтисигнесустататант

Обсиконтисигнесустататат

Обсиконтиинсигнитит

Обсиконтиинсигсустотаид

Обсиконтиинсигсустататит

Обсиконтиинсигсубстат

Обсиконтиинсигсуперстат

Обсиконтиинсигсустататант

Обсиконтиинсигсустататат

Обсиконтитранссигнитит

Обсиконтитранссустотаид

Обсиконтитранссустататит

Обсиконтитранссубстат

Обсиконтитранссуперстат

Обсиконтитранссустататант

Обсиконтитранссустататат

Обсиконтисигнитит

Обсиконтисигнисустотаид

Обсиконтисигнисустататит

Обсиконтисигнисубстат

Обсиконтисигнисуперстат

Обсиконтисигнисустататант

Обсиконтисигнисустататат

Обсиконтисигнотеид

Обсиконтисигносустотаид

Обсиконтисигносустататит

Обсиконтисигносубстат

Обсиконтисигносуперстат

Обсиконтисигносустататант

Обсиконтисигносустататат

Обсиконтетит

Обсиконтисустотаид

Обсиконтисустататит

Обсиконтисубстат

Обсиконтисуперстат

Обсиконтисустататант

Обсиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикондесигнитат

Обсикондесигнасустотаид

Обсикондесигнасустататит

Обсикондесигнасубстат

Обсикондесигнасуперстат

Обсикондесигнасустататант

Обсикондесигнасустататат

Обсикондесигнитант

Обсикондесигнесустотаид

Обсикондесигнесустататит

Обсикондесигнесубстат

Обсикондесигнесуперстат

Обсикондесигнесустататант

Обсикондесигнесустататат

Обсикондеинсигнитит

Обсикондеинсигсустотаид

Обсикондеинсигсустататит

Обсикондеинсигсубстат

Обсикондеинсигсуперстат

Обсикондеинсигсустататант

Обсикондеинсигсустататат

Обсикондетранссигнитит

Обсикондетранссустотаид

Обсикондетранссустататит

Обсикондетранссубстат

Обсикондетранссуперстат

Обсикондетранссустататант

Обсикондетранссустататат

Обсикондесигнитит

Обсикондесигнисустотаид

Обсикондесигнисустататит

Обсикондесигнисубстат

Обсикондесигнисуперстат

Обсикондесигнисустататант

Обсикондесигнисустататат

Обсикондесигнотеид

Обсикондесигносустотаид

Обсикондесигносустататит

Обсикондесигносубстат

Обсикондесигносуперстат

Обсикондесигносустататант

Обсикондесигносустататат

Обсиконтедент

Обсикондесустотаид

Обсикондесустататит

Обсикондесубстат

Обсикондесуперстат

Обсикондесустататант

Обсикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсикондисигнитат

Обсикондисигнасустотаид

Обсикондисигнасустататит

Обсикондисигнасубстат

Обсикондисигнасуперстат

Обсикондисигнасустататант

Обсикондисигнасустататат

Обсикондисигнитант

Обсикондисигнесустотаид

Обсикондисигнесустататит

Обсикондисигнесубстат

Обсикондисигнесуперстат

Обсикондисигнесустататант

Обсикондисигнесустататат

Обсикондиинсигнитит

Обсикондиинсигсустотаид

Обсикондиинсигсустататит

Обсикондиинсигсубстат

Обсикондиинсигсуперстат

Обсикондиинсигсустататант

Обсикондиинсигсустататат

Обсикондитранссигнитит

Обсикондитранссустотаид

Обсикондитранссустататит

Обсикондитранссубстат

Обсикондитранссуперстат

Обсикондитранссустататант

Обсикондитранссустататат

Обсикондисигнитит

Обсикондисигнисустотаид

Обсикондисигнисустататит

Обсикондисигнисубстат

Обсикондисигнисуперстат

Обсикондисигнисустататант

Обсикондисигнисустататат

Обсикондисигнотеид

Обсикондисигносустотаид

Обсикондисигносустататит

Обсикондисигносубстат

Обсикондисигносуперстат

Обсикондисигносустататант

Обсикондисигносустататат

Обсиконтединт

Обсикондисустотаид

Обсикондисустататит

Обсикондисубстат

Обсикондисуперстат

Обсикондисустататант

Обсикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиузекондисигнитат

Обсиузекондисигнасустотаид

Обсиузекондисигнасустататит

Обсиузекондисигнасубстат

Обсиузекондисигнасупер-тат

Обсиузекондисигнасустататант

Обсиузекондисигнасустататат

Обсиузекондисигнитант

Обсиузекондисигнесустотаид

Обсиузекондисигнесустататит

Обсиузекондисигнесубстат

Обсиузекондисигнесуперстат

Обсиузекондисигнесустататант

Обсиузекондисигнесустататат

Обсиузекондиинсигнитит

Обсиузекондиинсигсустотаид

Обсиузекондиинсигсустататит

Обсиузекондиинсигсубстат

Обсиузекондиинсигсуперстат

Обсиузекондиинсиг
сустататант

Обсиузекондиинсигсустататат

Обсиузекондитранссигнитит

Обсиузекондитранссустотаид

Обсиузекондитранссустататит

Обсиузекондитранссубстат

Обсиузекондитранссуперстат

Обсиузекондитранссустататант

Обсиузекондитранссустататат

Обсиузекондисигнитит

Обсиузекондисигнисустотаид

Обсиузекондисигнисустататит

Обсиузекондисигнисубстат

Обсиузекондисигнисуперстат

Обсиузекондисигнисустататант

Обсиузекондисигнисустататат

Обсиузекондисигнотеид

Обсиузекондисигносустотаид

Обсиузекондисигносустататит

Обсиузекондисигносубстат

Обсиузекондисигносуперстат

Обсиузекондисигносустататант

Обсиузекондисигносустататат

Обсиузеконтединт

Обсиузекондисустотаид

Обсиузекондисустататит

Обсиузекондисубстат

Обсиузекондисуперстат

Обсиузекондисустататант

Обсиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиесткондисигнитат

Обсиесткондисигнасустотаид

Обсиесткондисигнасустататит

Обсиесткондисигнасубстат

Обсиесткондисигнасупер-тат

Осиесткондисигнасустататант

Обсиесткондисигнасустататат

Обсиесткондисигнитант

Обсиесткондисигнесустотаид

Обсиесткондисигнесустататит

Обсиесткондисигнесубстат

Обсиесткондисигнесуперстат

Обсиесткондисигнесустататант

Обсиесткондисигнесустататат

Обсиесткондиинсигнитит

Обсиесткондиинсигсустотаид

Обсиесткондиинсигсустататит

Обсиесткондиинсигсубстат

Обсиесткондиинсигсуперстат

Обсиесткондиинсиг
сустататант

Обсиесткондиинсигсустататат

Обсиесткондитранссигнитит

Обсиесткондитранссустотаид

Обсиесткондитранссустататит

Обсиесткондитранссубстат

Обсиесткондитранссуперстат

Обсиесткондитранссустататант

Обсиесткондитранссустататат

Обсиесткондисигнитит

Обсиесткондисигнисустотаид

Обсиесткондисигнисустататит

Обсиесткондисигнисубстат

Обсиесткондисигнисуперстат

Обсиесткондисигнисустататант

Обсиесткондисигнисустататат

Обсиесткондисигнотеид

Обсиесткондисигносустотаид

Обсиесткондисигносустататит

Обсиесткондисигносубстат

Обсиесткондисигносуперстат

Обсиесткондисигносустататант

Обсиесткондисигносустататат

Обсиестконтединт

Обсиесткондисустотаид

Обсиесткондисустататит

Обсиесткондисубстат

Обсиесткондисуперстат

Обсиесткондисустататант

Обсиесткондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтесигнитат

Обсиконтесигнасустотаид

Обсиконтесигнасустататит

Обсиконтесигнасубстат

Обсиконтесигнасуперстат

Обсиконтесигнасустататант

Обсиконтесигнасустататат

Обсиконтесигнитант

Обсиконтесигнесустотаид

Обсиконтесигнесустататит

Обсиконтесигнесубстат

Обсиконтесигнесуперстат

Обсиконтесигнесустататант

Обсиконтесигнесустататат

Обсиконтеинсигнитит

Обсиконтеинсигсустотаид

Обсиконтеинсигсустататит

Обсиконтеинсигсубстат

Обсиконтеинсигсуперстат

Обсиконтеинсигсустататант

Обсиконтеинсигсустататат

Обсиконтетранссигнитит

Обсиконтетранссустотаид

Обсиконтетранссустататит

Обсиконтетранссубстат

Обсиконтетранссуперстат

Обсиконтетранссустататант

Обсиконтетранссустататат

Обсиконтесигнитит

Обсиконтесигнисустотаид

Обсиконтесигнисустататит

Обсиконтесигнисубстат

Обсиконтесигнисуперстат

Обсиконтесигнисустататант

Обсиконтесигнисустататат

Обсиконтесигнотеид

Обсиконтесигносустотаид

Обсиконтесигносустататит

Обсиконтесигносубстат

Обсиконтесигносуперстат

Обсиконтесигносустататант

Обсиконтесигносустататат

Обсиконтетант

Обсиконтесустотаид

Обсиконтесустататит

Обсиконтесубстат

Обсиконтесуперстат

Обсиконтесустататант

Обсиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AB/C-8)
Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтасигнитат

Обсиконтасигнасустотаид

Обсиконтасигнасустататит

Обсиконтасигнасубстат

Обсиконтасигнасуперстат

Обсиконтасигнасустататант

Обсиконтасигнасустататат

Обсиконтасигнитант

Обсиконтасигнесустотаид

Обсиконтасигнесустататит

Обсиконтасигнесубстат

Обсиконтасигнесуперстат

Обсиконтасигнесустататант

Обсиконтасигнесустататат

Обсиконтаинсигнитит

Обсиконтаинсигсустотаид

Обсиконтаинсигсустататит

Обсиконтаинсигсубстат

Обсиконтаинсигсуперстат

Обсиконтаинсигсустататант

Обсиконтаинсигсустататат

Обсиконтатранссигнитит

Обсиконтатранссустотаид

Обсиконтатранссустататит

Обсиконтатранссубстат

Обсиконтатранссуперстат

Обсиконтатранссустататант

Обсиконтатранссустататат

Обсиконтасигнитит

Обсиконтасигнисустотаид

Обсиконтасигнисустататит

Обсиконтасигнисубстат

Обсиконтасигнисуперстат

Обсиконтасигнисустататант

Обсиконтасигнисустататат

Обсиконтасигнотеид

Обсиконтасигносустотаид

Обсиконтасигносустататит

Обсиконтасигносубстат

Обсиконтасигносуперстат

Обсиконтасигносустататант

Обсиконтасигносустататат

Обсиконтетат

Обсиконтасустотаид

Обсиконтасустататит

Обсиконтасубстат

Обсиконтасуперстат

Обсиконтасустататант

Обсиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUX-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the
explicite operative derelevant typical economic subexoobtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти и означавано с
индекс DT-HEOUX. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между
вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически
ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на
едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните оперативни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например контединт на
инсигнитита, контединт на инсигнитита на субстата).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: актсубстант, което означава актив на
субстанта; контрансцентит, което означава контив на трансцентита; специсустататант, което означава специтит на сустататанта).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти и адап-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HOхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотаид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустататит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
4. Икономически обтисубстат (съкр. – обтисубс) (същото като икономическа обтисъставност).
5. Икономически обтисуперстат (съкр. – обтисуперс) (същото като икономически обтизапас).
6. Икономически обтисустататант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстат и икономически обтисуперстат.
7. Икономически обтисустататат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Икономически обтисигнотеид (съкр. – обтисигно) (същото като икономически интерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната
сигнитантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисигнитит (съкр. – обтисигни) (същото като уницентален икономически интерес) – единство на икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
4. Икономически обтитранссигнитит (съкр. – обтитранс) (същото като
трансцентален икономически интерес).
5. Икономически обтиинсигнитит (съкр. – обтиинсиг) (същото като инцентален икономически интерес).
6. Икономически обтисигнитант (съкр. – обтисигне) (същото като центален икономически интерес) – общо понятие за икономически обтитранссигнитит и икономически обтиинсигнитит.
7. Икономически обтисигнитат (съкр. – обтисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиконтотеид (съкр. – обтиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиконтетит (съкр. – обтиконти) (същото като икономическа обтиудовлетвореност) – единство на икономическия обтиконтедент и
икономическия обтиконтединт.
4. Икономически обтиконтедент (съкр. – обтиконде) (същото като икономическа обтиизгодност и като икономическо обтисъстояние).
5. Икономически обтиконтединт (съкр. – обтиконди) (същото като
икономическа обтизадоволеност и като икономически обтиактив).
6. Икономически обтиузеконтединт (съкр. – обтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обтизадоволеност и като ползваем икономически обтиактив).
7. Икономически обтиестконтединт (съкр. – обтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обтизадоволеност и като сметен икономически обтиактив).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------8. Икономически обтиконтетант (съкр. – обтиконте) (същото като икономическа обтипригодност) – общо понятие за икономически обтиконтедент и
икономически обтиконтединт.
9. Икономически обтиконтетат (съкр. – обтиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтедент и икономическия обтиконтединт.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
оперативни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като
тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното
описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOUX-AC/B) (вж. фигури 1
и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOUX-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти (с индекс DTHEOUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-HEOUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни експлицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтиконтасустотаид

Обтиконтасустататит

Обтиконтасубстат

Обтиконтасуперстат

Обтиконтасустататант

Обтиконтасустататат

Обтиконтетант

Обтиконтесустотаид

Обтиконтесустататит

Обтиконтесубстат

Обтиконтесуперстат

Обтиконтесустататант

Обтиконтесустататат

Обтиестконтединт

Обтиесткондисустотаид

Обтиесткондисустататит

Обтиесткондисубстат

Обтиесткондисуперстат

Обтиесткондисустататант

Обтиесткондисустататат

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисустотаид

Обтиузекондисустататит

Обтиузекондисубстат

Обтиузекондисуперстат

Обтиузекондисустататант

Обтиузекондисустататат

Обтиконтединт

Обтикондисустотаид

Обтикондисустататит

Обтикондисубстат

Обтикондисуперстат

Обтикондисустататант

Обтикондисустататат

Обтиконтедент

Обтикондесустотаид

Обтикондесустататит

Обтикондесубстат

Обтикондесуперстат

Обтикондесустататант

Обтикондесустататат

Обтиконтетит

Обтиконтисустотаид

Обтиконтисустататит

Обтиконтисубстат

Обтиконтисуперстат

Обтиконтисустататант

Обтиконтисустататат

Обтиконтотеид

Обтиконтосустотаид

Обтиконтосустататит

Обтиконтосубстат

Обтиконтосуперстат

Обтиконтосустататант

Обтиконтосустататат

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обтиактив

Сметен обтиактив на икономическата
обтисъставност

Сметен обтиактив на икономическия
обтизапас

Ползваем
икономически
обтиактив

Ползваем обтиактив на
икономическата обтисъставност

Ползваем обтиактив на
икономическия обтизапас

Икономически
обтиактив

Обтиактив на
икономическата обтисъставност

Обтиактив на
икономическия обтизапас

Икономическо обтисъстояние

Обтисъстояние
на икономическа обтисъставност

Обтисъстояние
на икономическия обтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOUX-AC/B-1)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнотеид

Обтиконтасигносустотаид

Обтиконтасигносустататит

Обтиконтасигносубстат

Обтиконтасигносуперстат

Обтиконтасигносустататант

Обтиконтасигносустататат

Обтиконтесигнотеид

Обтиконтесигносустотаид

Обтиконтесигносустататит

Обтиконтесигносубстат

Обтиконтесигносуперстат

Обтиконтесигносустататант

Обтиконтесигносустататат

Обтиесткондисигнотеид

Обтиесткондисигносустотаид

Обтиесткондисигносустататит

Обтиесткондисигносубстат

Обтиесткондисигносуперстат

Обтиесткондисигносустататант

Обтиесткондисигносустататат

Обтиузекондисигнотеид

Обтиузекондисигносустотаид

Обтиузекондисигносустататит

Обтиузекондисигносубстат

Обтиузекондисигносуперстат

Обтиузекондисигносустататант

Обтиузекондисигносустататат

Обтикондисигнотеид

Обтикондисигносустотаид

Обтикондисигносустататит

Обтикондисигносубстат

Обтикондисигносуперстат

Обтикондисигносустататант

Обтикондисигносустататат

Обтикондесигнотеид

Обтикондесигносустотаид

Обтикондесигносустататит

Обтикондесигносубстат

Обтикондесигносуперстат

Обтикондесигносустататант

Обтикондесигносустататат

Обтиконтисигнотеид

Обтиконтисигносустотаид

Обтиконтисигносустататит

Обтиконтисигносубстат

Обтиконтисигносуперстат

Обтиконтисигносустататант

Обтиконтисигносустататат

Обтиконтосигнотеид

Обтиконтосигносустотаид

Обтиконтосигносустататит

Обтиконтосигносубстат

Обтиконтосигносуперстат

Обтиконтосигносустататант

Обтиконтосигносустататат

Обтисигнотеид

Обтисигносустотаид

Обтисигносустататит

Обтисигносубстат

Обтисигносуперстат

Обтисигносустататант

Обтисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитит

Обтиконтасигнисустотаид

Обтиконтасигнисустататит

Обтиконтасигнисубстат

Обтиконтасигнисуперстат

Обтиконтасигнисустататант

Обтиконтасигнисустататат

Обтиконтесигнитит

Обтиконтесигнисустотаид

Обтиконтесигнисустататит

Обтиконтесигнисубстат

Обтиконтесигнисуперстат

Обтиконтесигнисустататант

Обтиконтесигнисустататат

Обтиесткондисигнитит

Обтиесткондисигнисустотаид

Обтиесткондисигнисустататит

Обтиесткондисигнисубстат

Обтиесткондисигнисуперстат

Обтиесткондисигнисустататант

Обтиесткондисигнисустататат

Обтиузекондисигнитит

Обтиузекондисигнисустотаид

Обтиузекондисигнисустататит

Обтиузекондисигнисубстат

Обтиузекондисигнисуперстат

Обтиузекондисигнисустататант

Обтиузекондисигнисустататат

Обтикондисигнитит

Обтикондисигнисустотаид

Обтикондисигнисустататит

Обтикондисигнисубстат

Обтикондисигнисуперстат

Обтикондисигнисустататант

Обтикондисигнисустататат

Обтикондесигнитит

Обтикондесигнисустотаид

Обтикондесигнисустататит

Обтикондесигнисубстат

Обтикондесигнисуперстат

Обтикондесигнисустататант

Обтикондесигнисустататат

Обтиконтисигнитит

Обтиконтисигнисустотаид

Обтиконтисигнисустататит

Обтиконтисигнисубстат

Обтиконтисигнисуперстат

Обтиконтисигнисустататант

Обтиконтисигнисустататат

Обтиконтосигнитит

Обтиконтосигнисустотаид

Обтиконтосигнисустататит

Обтиконтосигнисубстат

Обтиконтосигнисуперстат

Обтиконтосигнисустататант

Обтиконтосигнисустататат

Обтисигнитит

Обтисигнисустотаид

Обтисигнисустататит

Обтисигнисубстат

Обтисигнисуперстат

Обтисигнисустататант

Обтисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтатранссигнитит

Обтиконтатранссустотаид

Обтиконтатранссустататит

Обтиконтатранссубстат

Обтиконтатранссуперстат

Обтиконтатранссустататант

Обтиконтатранссустататат

Обтиконтетранссигнитит

Обтиконтетранссустотаид

Обтиконтетранссустататит

Обтиконтетранссубстат

Обтиконтетранссуперстат

Обтиконтетранссустататант

Обтиконтетранссустататат

Обтиесткондитранссигнитит

Обтиесткондитранссустотаид

Обтиесткондитранссустататит

Обтиесткондитранссубстат

Обтиесткондитранссуперстат

Обтиесткондитранссустататант

Обтиесткондитранссустататат

Обтиузекондитранссигнитит

Обтиузекондитранссустотаид

Обтиузекондитранссустататит

Обтиузекондитранссубстат

Обтиузекондитранссуперстат

Обтиузекондитранссустататант

Обтиузекондитранссустататат

Обтикондитранссигнитит

Обтикондитранссустотаид

Обтикондитранссустататит

Обтикондитранссубстат

Обтикондитранссуперстат

Обтикондитранссустататант

Обтикондитранссустататат

Обтикондетранссигнитит

Обтикондетранссустотаид

Обтикондетранссустататит

Обтикондетранссубстат

Обтикондетранссуперстат

Обтикондетранссустататант

Обтикондетранссустататат

Обтиконтитранссигнитит

Обтиконтитранссустотаид

Обтиконтитранссустататит

Обтиконтитранссубстат

Обтиконтитранссуперстат

Обтиконтитранссустататант

Обтиконтитранссустататат

Обтиконтотранссигнитит

Обтиконтотранссустотаид

Обтиконтотранссустататит

Обтиконтотранссубстат

Обтиконтотранссуперстат

Обтиконтотранссустататант

Обтиконтотранссустататат

Обтитранссигнитит

Обтитранссустотаид

Обтитранссустататит

Обтитранссубстат

Обтитранссуперстат

Обтитранссустататант

Обтитранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнитните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтаинсигнитит

Обтиконтаинсигсустотаид

Обтиконтаинсигсустататит

Обтиконтаинсигсубстат

Обтиконтаинсигсуперстат

Обтиконтаинсигсустататант

Обтиконтаинсигсустататат

Обтиконтеинсигнитит

Обтиконтеинсигсустотаид

Обтиконтеинсигсустататит

Обтиконтеинсигсубстат

Обтиконтеинсигсуперстат

Обтиконтеинсигсустататант

Обтиконтеинсигсустататат

Обтиесткондиинсигнитит

Обтиесткондиинсигсустотаид

Обтиесткондиинсигсустататит

Обтиесткондиинсигсубстат

Обтиесткондиинсигсуперстат

Обтиесткондиинсигсустататант

Обтиесткондиинсигсустататат

Обтиузекондиинсигнитит

Обтиузекондиинсигсустотаид

Обтиузекондиинсигсустататит

Обтиузекондиинсигсубстат

Обтиузекондиинсигсуперстат

Обтиузекондиинсигсустататант

Обтиузекондиинсигсустататат

Обтикондиинсигнитит

Обтикондиинсигсустотаид

Обтикондиинсигсустататит

Обтикондиинсигсубстат

Обтикондиинсигсуперстат

Обтикондиинсигсустататант

Обтикондиинсигсустататат

Обтикондеинсигнитит

Обтикондеинсигсустотаид

Обтикондеинсигсустататит

Обтикондеинсигсубстат

Обтикондеинсигсуперстат

Обтикондеинсигсустататант

Обтикондеинсигсустататат

Обтиконтиинсигнитит

Обтиконтиинсигсустотаид

Обтиконтиинсигсустататит

Обтиконтиинсигсубстат

Обтиконтиинсигсуперстат

Обтиконтиинсигсустататант

Обтиконтиинсигсустататат

Обтиконтоинсигнитит

Обтиконтоинсигсустотаид

Обтиконтоинсигсустататит

Обтиконтоинсигсубстат

Обтиконтоинсигсуперстат

Обтиконтоинсигсустататант

Обтиконтоинсигсустататат

Обтиинсигнитит

Обтиинсигсустотаид

Обтиинсигсустататит

Обтиинсигсубстат

Обтиинсигсуперстат

Обтиинсигсустататант

Обтиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитант

Обтиконтасигнесустотаид

Обтиконтасигнесустататит

Обтиконтасигнесубстат

Обтиконтасигнесуперстат

Обтиконтасигнесустататант

Обтиконтасигнесустататат

Обтиконтесигнитант

Обтиконтесигнесустотаид

Обтиконтесигнесустататит

Обтиконтесигнесубстат

Обтиконтесигнесуперстат

Обтиконтесигнесустататант

Обтиконтесигнесустататат

Обтиесткондисигнитант

Обтиесткондисигнесустотаид

Обтиесткондисигнесустататит

Обтиесткондисигнесубстат

Обтиесткондисигнесуперстат

Обтиесткондисигнесустататант

Обтиесткондисигнесустататат

Обтиузекондисигнитант

Обтиузекондисигнесустотаид

Обтиузекондисигнесустататит

Обтиузекондисигнесубстат

Обтиузекондисигнесуперстат

Обтиузекондисигнесустататант

Обтиузекондисигнесустататат

Обтикондисигнитант

Обтикондисигнесустотаид

Обтикондисигнесустататит

Обтикондисигнесубстат

Обтикондисигнесуперстат

Обтикондисигнесустататант

Обтикондисигнесустататат

Обтикондесигнитант

Обтикондесигнесустотаид

Обтикондесигнесустататит

Обтикондесигнесубстат

Обтикондесигнесуперстат

Обтикондесигнесустататант

Обтикондесигнесустататат

Обтиконтисигнитант

Обтиконтисигнесустотаид

Обтиконтисигнесустататит

Обтиконтисигнесубстат

Обтиконтисигнесуперстат

Обтиконтисигнесустататант

Обтиконтисигнесустататат

Обтиконтосигнитант

Обтиконтосигнесустотаид

Обтиконтосигнесустататит

Обтиконтосигнесубстат

Обтиконтосигнесуперстат

Обтиконтосигнесустататант

Обтиконтосигнесустататат

Обтисигнитант

Обтисигнесустотаид

Обтисигнесустататит

Обтисигнесубстат

Обтисигнесуперстат

Обтисигнесустататант

Обтисигнесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитат

Обтиконтасигнасустотаид

Обтиконтасигнасустататит

Обтиконтасигнасубстат

Обтиконтасигнасуперстат

Обтиконтасигнасустататант

Обтиконтасигнасустататат

Обтиконтесигнитат

Обтиконтесигнасустотаид

Обтиконтесигнасустататит

Обтиконтесигнасубстат

Обтиконтесигнасуперстат

Обтиконтесигнасустататант

Обтиконтесигнасустататат

Обтиесткондисигнитат

Обтиесткондисигнасустотаид

Обтиесткондисигнасустататит

Обтиесткондисигнасубстат

Обтиесткондисигнасуперстат

Обтиесткондисигнасустататант

Обтиесткондисигнасустататат

Обтиузекондисигнитат

Обтиузекондисигнасустотаид

Обтиузекондисигнасустататит

Обтиузекондисигнасубстат

Обтиузекондисигнасуперстат

Обтиузекондисигнасустататант

Обтиузекондисигнасустататат

Обтикондисигнитат

Обтикондисигнасустотаид

Обтикондисигнасустататит

Обтикондисигнасубстат

Обтикондисигнасуперстат

Обтикондисигнасустататант

Обтикондисигнасустататат

Обтикондесигнитат

Обтикондесигнасустотаид

Обтикондесигнасустататит

Обтикондесигнасубстат

Обтикондесигнасуперстат

Обтикондесигнасустататант

Обтикондесигнасустататат

Обтиконтисигнитат

Обтиконтисигнасустотаид

Обтиконтисигнасустататит

Обтиконтисигнасубстат

Обтиконтисигнасуперстат

Обтиконтисигнасустататант

Обтиконтисигнасустататат

Обтиконтосигнитат

Обтиконтосигнасустотаид

Обтиконтосигнасустататит

Обтиконтосигнасубстат

Обтиконтосигнасуперстат

Обтиконтосигнасустататант

Обтиконтосигнасустататат

Обтисигнитат

Обтисигнасустотаид

Обтисигнасустататит

Обтисигнасубстат

Обтисигнасуперстат

Обтисигнасустататант

Обтисигнасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-HEOUX-BC/A-6
DT-HEOUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни експлицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтиконтасигнотеид

Обтиконтасигнитит

Обтиконтатранссигнитит

Обтиконтаинсигнитит

Обтиконтасигнитант

Обтиконтасигнитат

Обтиконтетант

Обтиконтесигнотеид

Обтиконтесигнитит

Обтиконтетранссигнитит

Обтиконтеинсигнитит

Обтиконтесигнитант

Обтиконтесигнитат

Обтиестконтединт

Обтиесткондисигнотеид

Обтиесткондисигнитит

Обтиесткондитранссигнитит

Обтиесткондиинсигнитит

Обтиесткондисигнитант

Обтиесткондисигнитат

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисигнотеид

Обтиузекондисигнитит

Обтиузекондитранссигнитит

Обтиузекондиинсигнитит

Обтиузекондисигнитант

Обтиузекондисигнитат

Обтиконтединт

Обтикондисигнотеид

Обтикондисигнитит

Обтикондитранссигнитит

Обтикондиинсигнитит

Обтикондисигнитант

Обтикондисигнитат

Обтиконтедент

Обтикондесигнотеид

Обтикондесигнитит

Обтикондетранссигнитит

Обтикондеинсигнитит

Обтикондесигнитант

Обтикондесигнитат

Обтиконтетит

Обтиконтисигнотеид

Обтиконтисигнитит

Обтиконтитранссигнитит

Обтиконтиинсигнитит

Обтиконтисигнитант

Обтиконтисигнитат

Обтиконтотеид

Обтиконтосигнотеид

Обтиконтосигнитит

Обтиконтотранссигнитит

Обтиконтоинсигнитит

Обтиконтосигнитант

Обтиконтосигнитат

HOХипертипотеид

Обтисигнотеид

Обтисигнитит

Обтитранссигнитит

Обтиинсигнитит

Обтисигнитант

Обтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обтиактив

Сметен обтиактив на трансценталния
икономически
интерес

Сметен обтиактив на инценталиня
икономически
интерес

Ползваем
икономически
обтиактив

Ползваем обтиактив на
трансценталния икономически интерес

Ползваем обтиактив на
инценталния
икономически
интерес

Икономически
обтиактив

Обтиактив на
трансценталния икономически интерес

Обтиактив на
инценталния
икономически
интерес

Икономическо обтисъстояние

Обтисъстояние
на трансценталния икономически интерес

Обтисъстояние
на инценталния икономически интерес

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически интерес

Инцентален
икономически
интерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOUX-BC/A-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустотаид

Обтиконтасигносустотаид

Обтиконтасигнисустотаид

Обтиконтатранссустотаид

Обтиконтаинсигсустотаид

Обтиконтасигнесустотаид

Обтиконтасигнасустотаид

Обтиконтесустотаид

Обтиконтесигносустотаид

Обтиконтесигнисустотаид

Обтиконтетранссустотаид

Обтиконтеинсигсустотаид

Обтиконтесигнесустотаид

Обтиконтесигнасустотаид

Обтиесткондисустотаид

Обтиесткондисигносустотаид

Обтиесткондисигнисустотаид

Обтиесткондитранссустотаид

Обтиесткондиинсигсустотаид

Обтиесткондисигнесустотаид

Обтиесткондисигнасустотаид

Обтиузекондисустотаид

Обтиузекондисигносустотаид

Обтиузекондисигнисустотаид

Обтиузекондитранссустотаид

Обтиузекондиинсигсустотаид

Обтиузекондисигнесустотаид

Обтиузекондисигнасустотаид

Обтикондисустотаид

Обтикондисигносустотаид

Обтикондисигнисустотаид

Обтикондитранссустотаид

Обтикондиинсигсустотаид

Обтикондисигнесустотаид

Обтикондисигнасустотаид

Обтикондесустотаид

Обтикондесигносустотаид

Обтикондесигнисустотаид

Обтикондетранссустотаид

Обтикондеинсигсустотаид

Обтикондесигнесустотаид

Обтикондесигнасустотаид

Обтиконтисустотаид

Обтиконтисигносустотаид

Обтиконтисигнисустотаид

Обтиконтитранссустотаид

Обтиконтиинсигсустотаид

Обтиконтисигнесустотаид

Обтиконтисигнасустотаид

Обтиконтосустотаид

Обтиконтосигносустотаид

Обтиконтосигнисустотаид

Обтиконтотранссустотаид

Обтиконтоинсигсустотаид

Обтиконтосигнесустотаид

Обтиконтосигнасустотаид

Обтисусто-

Обтисигносусто-

Обтисигнисустотаид

Обтитранссустотаид

Обтиинсигсустотаид

Обтисигнесустотаид

Обтисигнасустотаид

таид

таид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататит

Обтиконтасигносустататит

Обтиконтасигнисустататит

Обтиконтатранссустататит

Обтиконтаинсигсустататит

Обтиконтасигнесустататит

Обтиконтасигнасустататит

Обтиконтесустататит

Обтиконтесигносустататит

Обтиконтесигнисустататит

Обтиконтетранссустататит

Обтиконтеинсигсустататит

Обтиконтесигнесустататит

Обтиконтесигнасустататит

Обтиесткондисустататит

Обтиесткондисигносустататит

Обтиесткондисигнисустататит

Обтиесткондитранссустататит

Обтиесткондиинсигсустататит

Обтиесткондисигнесустататит

Обтиесткондисигнасустататит

Обтиузекондисустататит

Обтиузекондисигносустататит

Обтиузекондисигнисустататит

Обтиузекондитранссустататит

Обтиузекондиинсигсустататит

Обтиузекондисигнесустататит

Обтиузекондисигнасустататит

Обтикондисустататит

Обтикондисигносустататит

Обтикондисигнисустататит

Обтикондитранссустататит

Обтикондиинсигсустататит

Обтикондисигнесустататит

Обтикондисигнасустататит

Обтикондесустататит

Обтикондесигносустататит

Обтикондесигнисустататит

Обтикондетранссустататит

Обтикондеинсигсустататит

Обтикондесигнесустататит

Обтикондесигнасустататит

Обтиконтисустататит

Обтиконтисигносустататит

Обтиконтисигнисустататит

Обтиконтитранссустататит

Обтиконтиинсигсустататит

Обтиконтисигнесустататит

Обтиконтисигнасустататит

Обтиконтосустататит

Обтиконтосигносустататит

Обтиконтосигнисустататит

Обтиконтотранссустататит

Обтиконтоинсигсустататит

Обтиконтосигнесустататит

Обтиконтосигнасустататит

Обтисигносуста-

Обтисигнисустататит

Обтитранссустататит

Обтиинсигсустататит

Обтисигнесустататит

Обтисигнасустататит

Обтисус-

тататит

татит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасубстат

Обтиконтасигносубстат

Обтиконтасигнисубстат

Обтиконтатранссубстат

Обтиконтаинсигсубстат

Обтиконтасигнесубстат

Обтиконтасигнасубстат

Обтиконтесубстат

Обтиконтесигносубстат

Обтиконтесигнисубстат

Обтиконтетранссубстат

Обтиконтеинсигсубстат

Обтиконтесигнесубстат

Обтиконтесигнасубстат

Обтиесткондисубстат

Обтиесткондисигносубстат

Обтиесткондисигнисубстат

Обтиесткондитранссубстат

Обтиесткондиинсигсубстат

Обтиесткондисигнесубстат

Обтиесткондисигнасубстат

Обтиузекондисубстат

Обтиузекондисигносубстат

Обтиузекондисигнисубстат

Обтиузекондитранссубстат

Обтиузекондиинсигсубстат

Обтиузекондисигнесубстат

Обтиузекондисигнасубстат

Обтикондисубстат

Обтикондисигносубстат

Обтикондисигнисубстат

Обтикондитранссубстат

Обтикондиинсигсубстат

Обтикондисигнесубстат

Обтикондисигнасубстат

Обтикондесубстат

Обтикондесигносубстат

Обтикондесигнисубстат

Обтикондетранссубстат

Обтикондеинсигсубстат

Обтикондесигнесубстат

Обтикондесигнасубстат

Обтиконтисубстат

Обтиконтисигносубстат

Обтиконтисигнисубстат

Обтиконтитранссубстат

Обтиконтиинсигсубстат

Обтиконтисигнесубстат

Обтиконтисигнасубстат

Обтиконтосубстат

Обтиконтосигносубстат

Обтиконтосигнисубстат

Обтиконтотранссубстат

Обтиконтоинсигсубстат

Обтиконтосигнесубстат

Обтиконтосигнасубстат

Обтисубстат

Обтисигносубс-

Обтисигнисубстат

Обтитранссубстат

Обтиинсигсубстат

Обтисигнесубстат

Обтисигнасубстат

тат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасуперстат

Обтиконтасигносуперстат

Обтиконтасигнисуперстат

Обтиконтатранссуперстат

Обтиконтаинсигсуперстат

Обтиконтасигнесуперстат

Обтиконтасигнасуперстат

Обтиконтесуперстат

Обтиконтесигносуперстат

Обтиконтесигнисуперстат

Обтиконтетранссуперстат

Обтиконтеинсигсуперстат

Обтиконтесигнесуперстат

Обти-контесигнасуперстат

Обтиесткондисуперстат

Обтиесткондисигносуперстат

Обтиесткондисигнисуперстат

Обтиесткондитранссуперстат

Обтиесткондиинсигсуперстат

Обтиесткондисигнесуперстат

Обтиесткондисигнасуперстат

Обтиузекондисуперстат

Обтиузекондисигносуперстат

Обтиузекондисигнисуперстат

Обтиузекондитранссуперстат

Обтиузекондиинсигсуперстат

Обтиузекондисигнесуперстат

Обтиузекондисигнасуперстат

Обтикондисуперстат

Обтикондисигносуперстат

Обтикондисигнисуперстат

Обтикондитранссуперстат

Обтикондиинсигсуперстат

Обтикондисигнесуперстат

Обтикондисигнасуперстат

Обтикондесуперстат

Обтикондесигносуперстат

Обтикондесигнисуперстат

Обтикондетранссуперстат

Обтикондеинсигсуперстат

Обтикондесигнесуперстат

Обтикондесигнасуперстат

Обтиконтисуперстат

Обтиконтисигносуперстат

Обтиконтисигнисуперстат

Обтиконтитранссуперстат

Обтиконтиинсигсуперстат

Обтиконтисигнесуперстат

Обтиконтисигнасуперстат

Обтиконтосуперстат

Обтиконтосигносуперстат

Обтиконтосигнисуперстат

Обтиконтотранссуперстат

Обтиконтоинсигсуперстат

Обтиконтосигнесуперстат

Обтиконтосигнасуперстат

Обтисуперстат

Обтисигносупер-

Обтисигнисуперстат

Обтитранссуперстат

Обтиинсигсуперстат

Обтисигнесуперстат

Обтисигнасуперстат

стат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататант

Обтиконтасигносустататант

Обтиконтасигнисустататант

Обтиконтатранссустататант

Обтиконтаинсигсустататант

Обтиконтасигнесустататант

Обтиконтасигнасустататант

Обтиконтесустататант

Обтиконтесигносустататант

Обтиконтесигнисустататант

Обтиконтетранссустататант

Обтиконтеинсигсустататант

Обтиконтесигнесустататант

Обтиконтесигнасустататант

Обтиесткондисустататант

Обтиесткондисигносустататант

Обтиесткондисигнисустататант

Обтиесткондитранссустататант

Обтиесткондиинсигсустататант

Обтиесткондисигнесустататант

Обтиесткондисигнасустататант

Обтиузекондисустататант

Обтиузекондисигносустататант

Обтиузекондисигнисустататант

Обтиузекондитранссустататант

Обтиузекондиинсигсустататант

Обтиузекондисигнесустататант

Обтиузекондисигнасустататант

Обтикондисустататант

Обтикондисигносустататант

Обтикондисигнисустататант

Обтикондитранссустататант

Обтикондиинсигсустататант

Обтикондисигнесустататант

Обтикондисигнасустататант

Обтикондесустататант

Обтикондесигносустататант

Обтикондесигнисустататант

Обтикондетранссустататант

Обтикондеинсигсустататант

Обтикондесигнесустататант

Обтикондесигнасустататант

Обтиконтисустататант

Обтиконтисигносустататант

Обтиконтисигнисустататант

Обтиконтитранссустататант

Обтиконтиинсигсустататант

Обтиконтисигнесустататант

Обтиконтисигнасустататант

Обтиконтосустататант

Обтиконтосигносустататант

Обтиконтосигнисустататант

Обтиконтотранссустататант

Обтиконтоинсигсустататант

Обтиконтосигнесустататант

Обтиконтосигнасустататант

Обтисигносустататант

Обтисигнисустататант

Обтитранссустататант

Обтиинсигсустататант

Обтисигнесустататант

Обтисигнасустататант

Обтисус-

тататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасустататат

Обтиконтасигносустататат

Обтиконтасигнисустататат

Обтиконтатранссустататат

Обтиконтаинсигсустататат

Обтиконтасигнесустататат

Обтиконтасигнасустататат

Обтиконтесустататат

Обтиконтесигносустататат

Обтиконтесигнисустататат

Обтиконтетранссустататат

Обтиконтеинсигсустататат

Обтиконтесигнесустататат

Обтиконтесигнасустататат

Обтиесткондисустататат

Обтиесткондисигносустататат

Обтиесткондисигнисустататат

Обтиесткондитранссустататат

Обтиесткондиинсигсустататат

Обтиесткондисигнесустататат

Обтиесткондисигнасустататат

Обтиузекондисустататат

Обтиузекондисигносустататат

Обтиузекондисигнисустататат

Обтиузекондитранссустататат

Обтиузекондиинсигсустататат

Обтиузекондисигнесустататат

Обтиузекондисигнасустататат

Обтикондисустататат

Обтикондисигносустататат

Обтикондисигнисустататат

Обтикондитранссустататат

Обтикондиинсигсустататат

Обтикондисигнесустататат

Обтикондисигнасустататат

Обтикондесустататат

Обтикондесигносустататат

Обтикондесигнисустататат

Обтикондетранссустататат

Обтикондеинсигсустататат

Обтикондесигнесустататат

Обтикондесигнасустататат

Обтиконтисустататат

Обтиконтисигносустататат

Обтиконтисигнисустататат

Обтиконтитранссустататат

Обтиконтиинсигсустататат

Обтиконтисигнесустататат

Обтиконтисигнасустататат

Обтиконтосустататат

Обтиконтосигносустататат

Обтиконтосигнисустататат

Обтиконтотранссустататат

Обтиконтоинсигсустататат

Обтиконтосигнесустататат

Обтиконтосигнасустататат

Обтисигносуста-

Обтисигнисустататат

Обтитранссустататат

Обтиинсигсустататат

Обтисигнесустататат

Обтисигнасустататат

Обтисус-

тататат

татат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

DT-HEOUX-AB/C-9
DT-HEOUX-AB/C-8
DT-HEOUX-AB/C-7
DT-HEOUX-AB/C-6
DT-HEOUX-AB/C-5
DT-HEOUX-AB/C-4
DT-HEOUX-AB/C-3
DT-HEOUX-AB/C-2
A
DT-HEOUX-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнитат

Обтисигнасустотаид

Обтисигнасустататит

Обтисигнасубстат

Обтисигнасуперстат

Обтисигнасустататант

Обтисигнасустататат

Обтисигнитант

Обтисигнесустотаид

Обтисигнесустататит

Обтисигнесубстат

Обтисигнесуперстат

Обтисигнесустататант

Обтисигнесустататат

Обтиинсигнитит

Обтиинсигсустотаид

Обтиинсигсустататит

Обтиинсигсубстат

Обтиинсигсуперстат

Обтиинсигсустататант

Обтиинсигсустататат

Обтитранссигнитит

Обтитранссустотаид

Обтитранссустататит

Обтитранссубстат

Обтитранссуперстат

Обтитранссустататант

Обтитранссустататат

Обтисигнитит

Обтисигнисустотаид

Обтисигнисустататит

Обтисигнисубстат

Обтисигнисуперстат

Обтисигнисустататант

Обтисигнисустататат

Обтисигнотеид

Обтисигносустотаид

Обтисигносустататит

Обтисигносубстат

Обтисигносуперстат

Обтисигносустататант

Обтисигносустататат

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

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

Инцентален икономически
интерес

Инцентален
интерес на
икономическата обтисъставност

Инцентален
интерес на
икономическиия обтизапас

Трансцентален икономически
интерес

Трансцентален
интерес на
икономическа
обтисъставност

Трансцентален
интерес на
икономическия обтизапас

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOUX-AB/C-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтосигнитат

Обтиконтосигнасустотаид

Обтиконтосигнасустататит

Обтиконтосигнасубстат

Обтиконтосигнасуперстат

Обтиконтосигнасустататант

Обтиконтосигнасустататат

Обтиконтосигнитант

Обтиконтосигнесустотаид

Обтиконтосигнесустататит

Обтиконтосигнесубстат

Обтиконтосигнесуперстат

Обтиконтосигнесустататант

Обтиконтосигнесустататат

Обтиконтоинсигнитит

Обтиконтоинсигсустотаид

Обтиконтоинсигсустататит

Обтиконтоинсигсубстат

Обтиконтоинсигсуперстат

Обтиконтоинсигсустататант

Обтиконтоинсигсустататат

Обтиконтотранссигнитит

Обтиконтотранссустотаид

Обтиконтотранссустататит

Обтиконтотранссубстат

Обтиконтотранссуперстат

Обтиконтотранссустататант

Обтиконтотранссустататат

Обтиконтосигнитит

Обтиконтосигнисустотаид

Обтиконтосигнисустататит

Обтиконтосигнисубстат

Обтиконтосигнисуперстат

Обтиконтосигнисустататант

Обтиконтосигнисустататат

Обтиконтосигнотеид

Обтиконтосигносустотаид

Обтиконтосигносустататит

Обтиконтосигносубстат

Обтиконтосигносуперстат

Обтиконтосигносустататант

Обтиконтосигносустататат

Обтиконтотеид

Обтиконтосустотаид

Обтиконтосустататит

Обтиконтосубстат

Обтиконтосуперстат

Обтиконтосустататант

Обтиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

61

528

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтисигнитат

Обтиконтисигнасустотаид

Обтиконтисигнасустататит

Обтиконтисигнасубстат

Обтиконтисигнасуперстат

Обтиконтисигнасустататант

Обтиконтисигнасустататат

Обтиконтисигнитант

Обтиконтисигнесустотаид

Обтиконтисигнесустататит

Обтиконтисигнесубстат

Обтиконтисигнесуперстат

Обтиконтисигнесустататант

Обтиконтисигнесустататат

Обтиконтиинсигнитит

Обтиконтиинсигсустотаид

Обтиконтиинсигсустататит

Обтиконтиинсигсубстат

Обтиконтиинсигсуперстат

Обтиконтиинсигсустататант

Обтиконтиинсигсустататат

Обтиконтитранссигнитит

Обтиконтитранссустотаид

Обтиконтитранссустататит

Обтиконтитранссубстат

Обтиконтитранссуперстат

Обтиконтитранссустататант

Обтиконтитранссустататат

Обтиконтисигнитит

Обтиконтисигнисустотаид

Обтиконтисигнисустататит

Обтиконтисигнисубстат

Обтиконтисигнисуперстат

Обтиконтисигнисустататант

Обтиконтисигнисустататат

Обтиконтисигнотеид

Обтиконтисигносустотаид

Обтиконтисигносустататит

Обтиконтисигносубстат

Обтиконтисигносуперстат

Обтиконтисигносустататант

Обтиконтисигносустататат

Обтиконтетит

Обтиконтисустотаид

Обтиконтисустататит

Обтиконтисубстат

Обтиконтисуперстат

Обтиконтисустататант

Обтиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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529

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикондесигнитат

Обтикондесигнасустотаид

Обтикондесигнасустататит

Обтикондесигнасубстат

Обтикондесигнасуперстат

Обтикондесигнасустататант

Обтикондесигнасустататат

Обтикондесигнитант

Обтикондесигнесустотаид

Обтикондесигнесустататит

Обтикондесигнесубстат

Обтикондесигнесуперстат

Обтикондесигнесустататант

Обтикондесигнесустататат

Обтикондеинсигнитит

Обтикондеинсигсустотаид

Обтикондеинсигсустататит

Обтикондеинсигсубстат

Обтикондеинсигсуперстат

Обтикондеинсигсустататант

Обтикондеинсигсустататат

Обтикондетранссигнитит

Обтикондетранссустотаид

Обтикондетранссустататит

Обтикондетранссубстат

Обтикондетранссуперстат

Обтикондетранссустататант

Обтикондетранссустататат

Обтикондесигнитит

Обтикондесигнисустотаид

Обтикондесигнисустататит

Обтикондесигнисубстат

Обтикондесигнисуперстат

Обтикондесигнисустататант

Обтикондесигнисустататат

Обтикондесигнотеид

Обтикондесигносустотаид

Обтикондесигносустататит

Обтикондесигносубстат

Обтикондесигносуперстат

Обтикондесигносустататант

Обтикондесигносустататат

Обтиконтедент

Обтикондесустотаид

Обтикондесустататит

Обтикондесубстат

Обтикондесуперстат

Обтикондесустататант

Обтикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтикондисигнитат

Обтикондисигнасустотаид

Обтикондисигнасустататит

Обтикондисигнасубстат

Обтикондисигнасуперстат

Обтикондисигнасустататант

Обтикондисигнасустататат

Обтикондисигнитант

Обтикондисигнесустотаид

Обтикондисигнесустататит

Обтикондисигнесубстат

Обтикондисигнесуперстат

Обтикондисигнесустататант

Обтикондисигнесустататат

Обтикондиинсигнитит

Обтикондиинсигсустотаид

Обтикондиинсигсустататит

Обтикондиинсигсубстат

Обтикондиинсигсуперстат

Обтикондиинсигсустататант

Обтикондиинсигсустататат

Обтикондитранссигнитит

Обтикондитранссустотаид

Обтикондитранссустататит

Обтикондитранссубстат

Обтикондитранссуперстат

Обтикондитранссустататант

Обтикондитранссустататат

Обтикондисигнитит

Обтикондисигнисустотаид

Обтикондисигнисустататит

Обтикондисигнисубстат

Обтикондисигнисуперстат

Обтикондисигнисустататант

Обтикондисигнисустататат

Обтикондисигнотеид

Обтикондисигносустотаид

Обтикондисигносустататит

Обтикондисигносубстат

Обтикондисигносуперстат

Обтикондисигносустататант

Обтикондисигносустататат

Обтиконтединт

Обтикондисустотаид

Обтикондисустататит

Обтикондисубстат

Обтикондисуперстат

Обтикондисустататант

Обтикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиузекондисигнитат

Обтиузекондисигнасустотаид

Обтиузекондисигнасустататит

Обтиузекондисигнасубстат

Обтиузекондисигнасупер-тат

Обтиузекондисигнасустататант

Обтиузекондисигнасустататат

Обтиузекондисигнитант

Обтиузекондисигнесустотаид

Обтиузекондисигнесустататит

Обтиузекондисигнесубстат

Обтиузекондисигнесуперстат

Обтиузекондисигнесустататант

Обтиузекондисигнесустататат

Обтиузекондиинсигнитит

Обтиузекондиинсигсустотаид

Обтиузекондиинсигсустататит

Обтиузекондиинсигсубстат

Обтиузекондиинсигсуперстат

Обтиузекондиинсиг
сустататант

Обтиузекондиинсигсустататат

Обтиузекондитранссигнитит

Обтиузекондитранссустотаид

Обтиузекондитранссустататит

Обтиузекондитранссубстат

Обтиузекондитранссуперстат

Обтиузекондитранссустататант

Обтиузекондитранссустататат

Обтиузекондисигнитит

Обтиузекондисигнисустотаид

Обтиузекондисигнисустататит

Обтиузекондисигнисубстат

Обтиузекондисигнисуперстат

Обтиузекондисигнисустататант

Обтиузекондисигнисустататат

Обтиузекондисигнотеид

Обтиузекондисигносустотаид

Обтиузекондисигносустататит

Обтиузекондисигносубстат

Обтиузекондисигносуперстат

Обтиузекондисигносустататант

Обтиузекондисигносустататат

Обтиузеконтединт

Обтиузекондисустотаид

Обтиузекондисустататит

Обтиузекондисубстат

Обтиузекондисуперстат

Обтиузекондисустататант

Обтиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиесткондисигнитат

Обтиесткондисигнасустотаид

Обтиесткондисигнасустататит

Обтиесткондисигнасубстат

Обтиесткондисигнасупер-тат

Обтиесткондисигнасустататант

Обтиесткондисигнасустататат

Обтиесткондисигнитант

Обтиесткондисигнесустотаид

Обтиесткондисигнесустататит

Обтиесткондисигнесубстат

Обтиесткондисигнесуперстат

Обтиесткондисигнесустататант

Обтиесткондисигнесустататат

Обтиесткондиинсигнитит

Обтиесткондиинсигсустотаид

Обтиесткондиинсигсустататит

Обтиесткондиинсигсубстат

Обтиесткондиинсигсуперстат

Обтиесткондиинсиг
сустататант

Обтиесткондиинсигсустататат

Обтиесткондитранссигнитит

Обтиесткондитранссустотаид

Обтиесткондитранссустататит

Обтиесткондитранссубстат

Обтиесткондитранссуперстат

Обтиесткондитранссустататант

Обтиесткондитранссустататат

Обтиесткондисигнитит

Обтиесткондисигнисустотаид

Обтиесткондисигнисустататит

Обтиесткондисигнисубстат

Обтиесткондисигнисуперстат

Обтиесткондисигнисустататант

Обтиесткондисигнисустататат

Обтиесткондисигнотеид

Обтиесткондисигносустотаид

Обтиесткондисигносустататит

Обтиесткондисигносубстат

Обтиесткондисигносуперстат

Обтиесткондисигносустататант

Обтиесткондисигносустататат

Обтиестконтединт

Обтиесткондисустотаид

Обтиесткондисустататит

Обтиесткондисубстат

Обтиесткондисуперстат

Обтиесткондисустататант

Обтиесткондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

66

533

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтесигнитат

Обтиконтесигнасустотаид

Обтиконтесигнасустататит

Обтиконтесигнасубстат

Обтиконтесигнасуперстат

Обтиконтесигнасустататант

Обтиконтесигнасустататат

Обтиконтесигнитант

Обтиконтесигнесустотаид

Обтиконтесигнесустататит

Обтиконтесигнесубстат

Обтиконтесигнесуперстат

Обтиконтесигнесустататант

Обтиконтесигнесустататат

Обтиконтеинсигнитит

Обтиконтеинсигсустотаид

Обтиконтеинсигсустататит

Обтиконтеинсигсубстат

Обтиконтеинсигсуперстат

Обтиконтеинсигсустататант

Обтиконтеинсигсустататат

Обтиконтетранссигнитит

Обтиконтетранссустотаид

Обтиконтетранссустататит

Обтиконтетранссубстат

Обтиконтетранссуперстат

Обтиконтетранссустататант

Обтиконтетранссустататат

Обтиконтесигнитит

Обтиконтесигнисустотаид

Обтиконтесигнисустататит

Обтиконтесигнисубстат

Обтиконтесигнисуперстат

Обтиконтесигнисустататант

Обтиконтесигнисустататат

Обтиконтесигнотеид

Обтиконтесигносустотаид

Обтиконтесигносустататит

Обтиконтесигносубстат

Обтиконтесигносуперстат

Обтиконтесигносустататант

Обтиконтесигносустататат

Обтиконтетант

Обтиконтесустотаид

Обтиконтесустататит

Обтиконтесубстат

Обтиконтесуперстат

Обтиконтесустататант

Обтиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AB/C-8)
Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтасигнитат

Обтиконтасигнасустотаид

Обтиконтасигнасустататит

Обтиконтасигнасубстат

Обтиконтасигнасуперстат

Обтиконтасигнасустататант

Обтиконтасигнасустататат

Обтиконтасигнитант

Обтиконтасигнесустотаид

Обтиконтасигнесустататит

Обтиконтасигнесубстат

Обтиконтасигнесуперстат

Обтиконтасигнесустататант

Обтиконтасигнесустататат

Обтиконтаинсигнитит

Обтиконтаинсигсустотаид

Обтиконтаинсигсустататит

Обтиконтаинсигсубстат

Обтиконтаинсигсуперстат

Обтиконтаинсигсустататант

Обтиконтаинсигсустататат

Обтиконтатранссигнитит

Обтиконтатранссустотаид

Обтиконтатранссустататит

Обтиконтатранссубстат

Обтиконтатранссуперстат

Обтиконтатранссустататант

Обтиконтатранссустататат

Обтиконтасигнитит

Обтиконтасигнисустотаид

Обтиконтасигнисустататит

Обтиконтасигнисубстат

Обтиконтасигнисуперстат

Обтиконтасигнисустататант

Обтиконтасигнисустататат

Обтиконтасигнотеид

Обтиконтасигносустотаид

Обтиконтасигносустататит

Обтиконтасигносубстат

Обтиконтасигносуперстат

Обтиконтасигносустататант

Обтиконтасигносустататат

Обтиконтетат

Обтиконтасустотаид

Обтиконтасустататит

Обтиконтасубстат

Обтиконтасуперстат

Обтиконтасустататант

Обтиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUX-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of
the explicite operative derelevant typical economic subexostatiingredients) (*) –
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти и означавано с индекс DT-HEIUX. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната
типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна
сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между
вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически
ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на
едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например контединт на
инсигнитита, контединт на инсигнитита на субстата).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: актсубстант, което означава актив на
субстанта; контрансцентит, което означава контив на трансцентита; специсустататант, което означава специтит на сустататанта).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и адап70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексостатиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HIхипертипотеид, т.е. оперативен икономически стати-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотаид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустататит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстат и икономическия суперстат.
4. Икономически субстат (съкр. – субс) (същото като икономическа съставност).
5. Икономически суперстат (съкр. – суперс) (същото като икономически
запас).
6. Икономически сустататант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстат и икономически суперстат.
7. Икономически сустататат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстат и икономическия суперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сигнотеид (съкр. – сигно) (същото като икономическа
значимост) – общо понятие за значенията на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически сигнитит (съкр. – сигни) (същото като уницентална икономическа значимост) – единство на икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
4. Икономически транссигнитит (съкр. – транс) (същото като трансцентална икономическа значимост).
5. Икономически инсигнитит (съкр. – инсиг) (същото като инцентална
икономическа значимост).
6. Икономически сигнитант (съкр. – сигне) (същото като центална икономическа значимост) – общо понятие за икономически транссигнитит и икономически инсигнитит.
7. Икономически сигнитат (съкр. – сигна) – двойка, състояща се от икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически контотеид (съкр. – конто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически контетит (съкр. – конти) (същото като икономическа
удовлетвореност) – единство на икономическия контедент и икономическия
контединт.
4. Икономически контедент (съкр. – конде) (същото като икономическа
изгодност и като икономическо състояние).
5. Икономически контединт (съкр. – конди) (същото като икономическа
задоволеност и като икономически актив).
6. Икономически узеконтединт (съкр. – узеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема задоволеност и като
ползваем икономически актив).
7. Икономически естконтединт (съкр. – естконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна задоволеност и като
сметен икономически актив).
8. Икономически контетант (съкр. – конте) (същото като икономическа
пригодност) – общо понятие за икономически контедент и икономически контединт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически контетат (съкр. – конта) – двойка, състояща се от икономическия контедент и икономическия контединт.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като
тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното
описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIUX-AC/B) (вж. фигури 1
и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIUX-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DTHEIUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-HEIUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни експлицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Контасустотаид

Контасустататит

Контасубстат

Контасуперстат

Контасустататант

Контасустататат

Контетант

Контесустотаид

Контесустататит

Контесубстат

Контесуперстат

Контесустататант

Контесустататат

Естконтединт

Есткондисустотаид

Есткондисустататит

Есткондисубстат

Есткон-

Есткондисустататант

Есткондисустататат

Узеконтединт

Узекондисустотаид

Узекондисустататит

Узекондисубстат

Узекондисуперстат

Узекондисустататант

Узекондисустататат

Контединт

Кондисустотаид

Кондисустататит

Кондисубстат

Кондисуперстат

Кондисустататант

Кондисустататат

Контедент

Кондесустотаид

Кондесустататит

Кондесубстат

Кондесуперстат

Кондесустататант

Кондесустататат

Контетит

Контисустотаид

Контисустататит

Контисубстат

Контисуперстат

Контисустататант

Контисустататат

Контотеид

Контосустотаид

Контосустататит

Контосубстат

Контосуперстат

Контосустататант

Контосустататат

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

дисуперстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

75

542

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
актив

Сметен актив
на икономическата съставност

Сметен актив
на икономическия запас

Ползваем
икономически
актив

Ползваем актив на икономическата
съставност

Ползваем актив наикономическия запас

Икономически
актив

Актив на икономическата
съставност

Актив на икономическия
запас

Икономическо
състояние

Състояние наикономическата съставност

Състояние на
икономическия запас

Градивен
HI-хипертипотеид

Икономическа
съставност

Икономически
запас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIUX-AC/B-1); (опцията стати се
подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнотеид

Контасигносустотаид

Контасигносустататит

Контасигносубстат

Контасигносуперстат

Контасигносустататант

Контасигносустататат

Контесигнотеид

Контесигносустотаид

Контесигносустататит

Контесигносубстат

Контесигносуперстат

Контесигносустататант

Контесигносустататат

Есткондисигнотеид

Есткондисигносустотаид

Есткондисигносустататит

Есткондисигносубстат

Есткондисигносуперстат

Есткондисигносустататант

Есткондисигносустататат

Узекондисигнотеид

Узекондисигносустотаид

Узекондисигносустататит

Узекондисигносубстат

Узекондисигносуперстат

Узекондисигносустататант

Узекондисигносустататат

Кондисигнотеид

Кондисигносустотаид

Кондисигносустататит

Кондисигносубстат

Кондисигносуперстат

Кондисигносустататант

Кондисигносустататат

Кондесигнотеид

Кондесигносустотаид

Кондесигносустататит

Кондесигносубстат

Кондесигносуперстат

Кондесигносустататант

Кондесигносустататат

Контисигнотеид

Контисигносустотаид

Контисигносустататит

Контисигносубстат

Контисигносуперстат

Контисигносустататант

Контисигносустататат

Контосигнотеид

Контосигносустотаид

Контосигносустататит

Контосигносубстат

Контосигносуперстат

Контосигносустататант

Контосигносустататат

Сигнотеид

Сигносустотаид

Сигносустататит

Сигносубстат

Сигносуперстат

Сигносустататант

Сигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитит

Контасигнисустотаид

Контасигнисустататит

Контасигнисубстат

Контасигнисуперстат

Контасигнисустататант

Контасигнисустататат

Контесигнитит

Контесигнисустотаид

Контесигнисустататит

Контесигнисубстат

Контесигнисуперстат

Контесигнисустататант

Контесигнисустататат

Есткондисигнитит

Есткондисигнисустотаид

Есткондисигнисустататит

Есткондисигнисубстат

Есткондисигнисуперстат

Есткондисигнисустататант

Есткондисигнисустататат

Узекондисигнитит

Узекондисигнисустотаид

Узекондисигнисустататит

Узекондисигнисубстат

Узекондисигнисуперстат

Узекондисигнисустататант

Узекондисигнисустататат

Кондисигнитит

Кондисигнисустотаид

Кондисигнисустататит

Кондисигнисубстат

Кондисигнисуперстат

Кондисигнисустататант

Кондисигнисустататат

Кондесигнитит

Кондесигнисустотаид

Кондесигнисустататит

Кондесигнисубстат

Кондесигнисуперстат

Кондесигнисустататант

Кондесигнисустататат

Контисигнитит

Контисигнисустотаид

Контисигнисустататит

Контисигнисубстат

Контисигнисуперстат

Контисигнисустататант

Контисигнисустататат

Контосигнитит

Контосигнисустотаид

Контосигнисустататит

Контосигнисубстат

Контосигнисуперстат

Контосигнисустататант

Контосигнисустататат

Сигнисустотаид

Сигнисустататит

Сигнисубстат

Сигнисуперстат

Сигнисустататант

Сигнисустататат

Сигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контатранссигнитит

Контатранссустотаид

Контатранссустататит

Контатранссубстат

Контатранссуперстат

Контатранссустататант

Контатранссустататат

Контетранссигнитит

Контетранссустотаид

Контетранссустататит

Контетранссубстат

Контетранссуперстат

Контетранссустататант

Контетранссустататат

Есткондитранссигнитит

Есткондитранссустотаид

Есткондитранссустататит

Есткондитранссубстат

Есткондитранссуперстат

Есткондитранссустататант

Есткондитранссустататат

Узекондитранссигнитит

Узекондитранссустотаид

Узекондитранссустататит

Узекондитранссубстат

Узекондитранссуперстат

Узекондитранссустататант

Узекондитранссустататат

Кондитранссигнитит

Кондитранссустотаид

Кондитранссустататит

Кондитранссубстат

Кондитранссуперстат

Кондитранссустататант

Кондитранссустататат

Кондетранссигнитит

Кондетранссустотаид

Кондетранссустататит

Кондетранссубстат

Кондетранссуперстат

Кондетранссустататант

Кондетранссустататат

Конти
транссигнитит

Контитранссустотаид

Контитранссустататит

Контитранссубстат

Контитранссуперстат

Контитранссустататант

Контитранссустататат

Контотранссигнитит

Контотранссустотаид

Контотранссустататит

Контотранссубстат

Контотранссуперстат

Контотранссустататант

Контотранссустататат

Транссигнитит

Транссустотаид

Транссустататит

Транссубстат

Транссуперстат

Транссустататант

Транссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнитните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

79

546

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контаинсигнитит

Контаинсигсустотаид

Контаинсигсустататит

Контаинсигсубстат

Контаинсигсуперстат

Контаинсигсустататант

Контаинсигсустататат

Контеинсигнитит

Контеинсигсустотаид

Контеинсигсустататит

Контеинсигсубстат

Контеинсигсуперстат

Контеинсигсустататант

Контеинсигсустататат

Есткондиинсигн
итит

Есткондиинсигсустотаид

Есткондиинсигсустататит

Есткондиинсигсубстат

Есткондиинсигсуперстат

Есткондиинсигсустататант

Есткондиинсигсустататат

Узекондиинсигнитит

Узекондиинсигсустотаид

Узекондиинсигсустататит

Узекондиинсигсубстат

Узекондиинсигсуперстат

Узекондиинсигсустататант

Узекондиинсигсустататат

Кондиинсигнитит

Кондиинсигсустотаид

Кондиинсигсустататит

Кондиинсигсубстат

Кондиинсигсуперстат

Кондиинсигсустататант

Кондиинсигсустататат

Кондеинсигнитит

Кондеинсигсустотаид

Кондеинсигсустататит

Кондеинсигсубстат

Кондеинсигсуперстат

Кондеинсигсустататант

Кондеинсигсустататат

Контиинсигнитит

Контиинсигсустотаид

Контиинсигсустататит

Контиинсигсубстат

Контиинсигсуперстат

Контиинсигсустататант

Контиинсигсустататат

Контоинсигнитит

Контоинсигсустотаид

Контоинсигсустататит

Контоинсигсубстат

Контоинсигсуперстат

Контоинсигсустататант

Контоинсигсустататат

Инсигнитит

Инсигсустотаид

Инсигсустататит

Инсигсубстат

Инсигсуперстат

Инсигсустататант

Инсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитант

Контасигнeсустотаид

Контасигнeсустататит

Контасигнeсубстат

Контасигнeсуперстат

Контасигнeсустататант

Контасигнeсустататат

Контесигнитант

Контесигнeсустотаид

Контесигнeсустататит

Контесигнeсубстат

Контесигнeсуперстат

Контесигнeсустататант

Контесигнeсустататат

Есткондисигнитант

Есткондисигнeсустотаид

Есткондисигнeсустататит

Есткондисигнeсубстат

Есткондисигнeсуперстат

Есткондисигнeсустататант

Есткондисигнeсустататат

Узекондисигнитант

Узекондисигнeсустотаид

Узекондисигнeсустататит

Узекондисигнeсубстат

Узекондисигнeсуперстат

Узекондисигнeсустататант

Узекондисигнeсустататат

Кондисигнитант

Кондисигнeсустотаид

Кондисигнeсустататит

Кондисигнeсубстат

Кондисигнeсуперстат

Кондисигнeсустататант

Кондисигнeсустататат

Кондесигнитант

Кондесигнeсустотаид

Кондесигнeсустататит

Кондесигнeсубстат

Кондесигнeсуперстат

Кондесигнeсустататант

Кондесигнeсустататат

Контисигнитант

Контисигнeсустотаид

Контисигнeсустататит

Контисигнeсубстат

Контисигнeсуперстат

Контисигнeсустататант

Контисигнeсустататат

Контосигнитант

Контосигнeсустотаид

Контосигнeсустататит

Контосигнeсубстат

Контосигнeсуперстат

Контосигнeсустататант

Контосигнeсустататат

Сигнитант

Сигнeсустотаид

Сигнeсустататит

Сигнeсубстат

Сигнeсуперстат

Сигнeсустататант

Сигнeсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитат

Контасигнасустотаид

Контасигнасустататит

Контасигнасубстат

Контасигнасуперстат

Контасигнасустататант

Контасигнасустататат

Контесигнитат

Контесигнасустотаид

Контесигнасустататит

Контесигнасубстат

Контесигнасуперстат

Контесигнасустататант

Контесигнасустататат

Есткондисигнитат

Есткондисигнасустотаид

Есткондисигнасустататит

Есткондисигнасубстат

Есткондисигнасуперстат

Есткондисигнасустататант

Есткондисигнасустататат

Узекондисигнитат

Узекондисигнасустотаид

Узекондисигнасустататит

Узекондисигнасубстат

Узекондисигнасуперстат

Узекондисигнасустататант

Узекондисигнасустататат

Кондисигнитат

Кондисигнасустотаид

Кондисигнасустататит

Кондисигнасубстат

Кондисигнасуперстат

Кондисигнасустататант

Кондисигнасустататат

Кондесигнитат

Кондесигнасустотаид

Кондесигнасустататит

Кондесигнасубстат

Кондесигнасуперстат

Кондесигнасустататант

Кондесигнасустататат

Контисигнитат

Контисигнасустотаид

Контисигнасустататит

Контисигнасубстат

Контисигнасуперстат

Контисигнасустататант

Контисигнасустататат

Контосигнитат

Контосигнасустотаид

Контосигнасустататит

Контосигнасубстат

Контосигнасуперстат

Контосигнасустататант

Контосигнасустататат

Сигнитат

Сигнасустотаид

Сигнасустататит

Сигнасубстат

Сигнасуперстат

Сигнасустататант

Сигнасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-HEIUX-BC/A-6
DT-HEIUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни експлицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Контасигнотеид

Контасигнитит

Контатранссигнитит

Контаинсигнитит

Контасигнитант

Контасигнитат

Контетант

Контесигнотеид

Контесигнитит

Контетранссигнитит

Контеинсигнитит

Контесигнитант

Контесигнитат

Естконтединт

Есткондисигнотеид

Есткондисигнитит

Есткондитранссигнитит

Есткондиинсигнитит

Есткондисигнитант

Есткондисигнитат

Узеконтединт

Узекондисигнотеид

Узекондисигнитит

Узекондитранссигнитит

Узекондиинсигн
итит

Узекондисигнитант

Узекондисигнитат

Контединт

Кондисигнотеид

Кондисигнитит

Кондитранссигнитит

Кондиинсигнитит

Кондисигнитант

Кондисигнитат

Контедент

Кондесигнотеид

Кондесигнитит

Кондетранссигнитит

Кондеинсигнитит

Кондесигнитант

Кондесигнитат

Контетит

Контисигнотеид

Контисигнитит

Контитранссигнитит

Контиинсигнитит

Контисигнитант

Контисигнитат

Контотеид

Контосигнотеид

Контосигнитит

Контотранссигнитит

Контоинсигнитит

Контосигнитант

Контосигнитат

HI-Хипертипотеид

Сигнотеид

Сигнитит

Транссигнитит

Инсигнитит

Сигнитант

Сигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
актив

Сметен актив
на трансценталната икономическа
значимост

Сметен актив
на инценталната икономическа значимост

Ползваем
икономически
актив

Ползваем актив на трансценталната
икономическа
значимост

Ползваем актив на инценталната икономическа значимост

Икономически
актив

Актив на
трансценталната икономическа значимост

Актив на инценталната
икономическа
значимост

Икономическо
състояние

Състояние на
трансценталната икономическа значимост

Състояние на
инценталната
икономическа
значимост

Градивен
HI-хипертипотеид

Трансцентална икономическа значимост

Инцентална
икономическа
значимост

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIUX-BC/A-1); (опцията стати
се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустотаид

Контасигносустотаид

Контасигнисустотаид

Контатранссустотаид

Контаинсигсустотаид

Контасигнесустотаид

Контасигнасустотаид

Контесустотаид

Контесигносустотаид

Контесигнисустотаид

Контетранссустотаид

Контеинсигсустотаид

Контесигнесустотаид

Контесигнасустотаид

Есткондисустотаид

Есткондисигносустотаид

Есткондисигнисустотаид

Есткондитранссустотаид

Есткондиинсигсустотаид

Есткондисигнесустотаид

Есткондисигнасустотаид

Узекондисустотаид

Узекондисигносустотаид

Узекондисигнисустотаид

Узекондитранссустотаид

Узекондиинсигсустотаид

Узекондисигнесустотаид

Узекондисигнасустотаид

Кондисустотаид

Кондисигносустотаид

Кондисигнисустотаид

Кондитранссустотаид

Кондиинсигсустотаид

Кондисигнесустотаид

Кондисигнасустотаид

Кондесустотаид

Кондесигносустотаид

Кондесигнисустотаид

Кондетранссустотаид

Кондеинсигсустотаид

Кондесигнесустотаид

Кондесигнасустотаид

Контисустотаид

Контисигносустотаид

Контисигнисустотаид

Контитранссустотаид

Контиинсигсустотаид

Контисигнесустотаид

Контисигнасустотаид

Контосустотаид

Контосигносустотаид

Контосигнисустотаид

Контотранссустотаид

Контоинсигсустотаид

Контосигнесустотаид

Контосигнасустотаид

Сустотаид

Сигносустотаид

Сигнисустотаид

Транссустотаид

Инсигсустотаид

Сигнесустотаид

Сигнасустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататит

Контасигносустататит

Контасигнисустататит

Контатранссустататит

Контаинсигсустататит

Контасигнесустататит

Контасигнасустататит

Контесустататит

Контесигносустататит

Контесигнисустататит

Контетранссустататит

Контеинсигсустататит

Контесигнесустататит

Контесигнасустататит

Есткондисустататит

Есткондисигносустататит

Есткондисигнисустататит

Есткондитранссустататит

Есткондиинсигсустататит

Есткондисигнесустататит

Есткондисигнасустататит

Узекондисустататит

Узекондисигносустататит

Узекондисигнисустататит

Узекондитранссустататит

Узекондиинсигсустататит

Узекондисигнесустататит

Узекондисигнасустататит

Кондисустататит

Кондисигносустататит

Кондисигнисустататит

Кондитранссустататит

Кондиинсигсустататит

Кондисигнесустататит

Кондисигнасустататит

Кондесустататит

Кондесигносустататит

Кондесигнисустататит

Кондетранссустататит

Кондеинсигсустататит

Кондесигнесустататит

Кондесигнасустататит

Контисустататит

Контисигносустататит

Контисигнисустататит

Контитранссустататит

Контиинсигсустататит

Контисигнесустататит

Контисигнасустататит

Контосустататит

Контосигносустататит

Контосигнисустататит

Контотранссустататит

Контоинсигсустататит

Контосигнесустататит

Контосигнасустататит

Сустататит

Сигносустататит

Сигнисустататит

Транссустататит

Инсигсустататит

Сигнесустататит

Сигнасустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасубстат

Контасигносубстат

Контасигнисубстат

Контатранссубстат

Контаинсигсубстат

Контасигнесубстат

Контасигнасубстат

Контесубстат

Контесигносубстат

Контесигнисубстат

Контетранссубстат

Контеинсигсубстат

Контесигнесубстат

Контесигнасубстат

Есткондисубстат

Есткондисигносубстат

Есткондисигнисубстат

Есткондитранссубстат

Есткондиинсигсубстат

Есткондисигнесубстат

Есткондисигнасубстат

Узеконди-субстат

Узекондисигносубстат

Узекондисигнисубстат

Узекондитранссубстат

Узекондиинсигсубстат

Узекондисигнесубстат

Узекондисигнасубстат

Кондисубстат

Кондисигносубстат

Кондисигнисубстат

Кондитранссубстат

Кондиинсигсубстат

Кондисигнесубстат

Кондисигнасубстат

Кондесубстат

Кондесигносубстат

Кондесигнисубстат

Кондетранссубстат

Кондеинсигсубстат

Кондесигнесубстат

Кондесигнасубстат

Контисубстат

Контисигносубстат

Контисигнисубстат

Контитранссубстат

Контиинсигсубстат

Контисигнесубстат

Контисигнасубстат

Контосубстат

Контосигносубстат

Контосигнисубстат

Контотранссубстат

Контоинсигсубстат

Контосигнесубстат

Контосигнасубстат

Сигносубстат

Сигнисубстат

Транссубстат

Инсигсубстат

Сигнесубстат

Сигнасубстат

Субстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

88

555

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасуперстат

Контасигносуперстат

Контасигнисуперстат

Контатранссуперстат

Контаинсигсуперстат

Контасигнесуперстат

Контасигнасуперстат

Контесуперстат

Контесигносуперстат

Контесигнисуперстат

Контетранссуперстат

Контеинсигсуперстат

Контесигнесуперстат

Контесигнасуперстат

Есткондисуперстат

Есткондисигносуперстат

Есткондисигнисуперстат

Есткондитранссуперстат

Есткондиинсигсуперстат

Есткондисигнесуперстат

Есткондисигнасуперстат

Узеконди-суперстат

Узекондисигносуперстат

Узекондисигнисуперстат

Узекондитранссуперстат

Узекондиинсигсуперстат

Узекондисигнесуперстат

Узекондисигнасуперстат

Кондисуперстат

Кондисигносуперстат

Кондисигнисуперстат

Кондитранссуперстат

Кондиинсигсуперстат

Кондисигнесуперстат

Кондисигнасуперстат

Кондесуперстат

Кондесигносуперстат

Кондесигнисуперстат

Кондетранссуперстат

Кондеинсигсуперстат

Кондесигнесуперстат

Кондесигнасуперстат

Контисуперстат

Контисигносуперстат

Контисигнисуперстат

Контитранссуперстат

Контиинсигсуперстат

Контисигнесуперстат

Контисигнасуперстат

Контосуперстат

Контосигносуперстат

Контосигнисуперстат

Контотранссуперстат

Контоинсигсуперстат

Контосигнесуперстат

Контосигнасуперстат

Суперстат

Сигносуперстат

Сигнисуперстат

Транссуперстат

Инсигсуперстат

Сигнесуперстат

Сигнасуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататант

Контасигносустататант

Контасигнисустататант

Контатранссустататант

Контаинсигсустататант

Контасигнесустататант

Контасигнасустататант

Контесустататант

Контесигносустататант

Контесигнисустататант

Контетранссустататант

Контеинсигсустататант

Контесигнесустататант

Контесигнасустататант

Есткондисустататант

Есткондисигносустататант

Есткондисигнисустататант

Есткондитранссустататант

Есткондиинсигсустататант

Есткондисигнесустататант

Есткондисигнасустататант

Узекондисустататант

Узекондисигносустататант

Узекондисигнисустататант

Узекондитранссустататант

Узекондиинсигсустататант

Узекондисигнесустататант

Узекондисигнасустататант

Кондисустататант

Кондисигносустататант

Кондисигнисустататант

Кондитранссустататант

Кондиинсигсустататант

Кондисигнесустататант

Кондисигнасустататант

Кондесустататант

Кондесигносустататант

Кондесигнисустататант

Кондетранссустататант

Кондеинсигсустататант

Кондесигнесустататант

Кондесигнасустататант

Контисустататант

Контисигносустататант

Контисигнисустататант

Контитранссустататант

Контиинсигсустататант

Контисигнесустататант

Контисигнасустататант

Контосустататант

Контосигносустататант

Контосигнисустататант

Контотранссустататант

Контоинсигсустататант

Контосигнесустататант

Контосигнасустататант

Сустататант

Сигносустататант

Сигнисустататант

Транссустататант

Инсигсустататант

Сигнесустататант

Сигнасустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасустататат

Контасигносустататат

Контасигнисустататат

Контатранссустататат

Контаинсигсустататат

Контасигнесустататат

Контасигнасустататат

Контесустататат

Контесигносустататат

Контесигнисустататат

Контетранссустататат

Контеинсигсустататат

Контесигнесустататат

Контесигнасустататат

Есткондисустататат

Есткондисигносустататат

Есткондисигнисустататат

Есткондитранссустататат

Есткондиинсигсустататат

Есткондисигнесустататат

Есткондисигнасустататат

Узекондисустататат

Узекондисигносустататат

Узекондисигнисустататат

Узекондитранссустататат

Узекондиинсигсустататат

Узекондисигнесустататат

Узекондисигнасустататат

Кондисустататат

Кондисигносустататат

Кондисигнисустататат

Кондитранссустататат

Кондиинсигсустататат

Кондисигнесустататат

Кондисигнасустататат

Кондесустататат

Кондесигносустататат

Кондесигнисустататат

Кондетранссустататат

Кондеинсигсустататат

Кондесигнесустататат

Кондесигнасустататат

Контисустататат

Контисигносустататат

Контисигнисустататат

Контитранссустататат

Контиинсигсустататат

Контисигнесустататат

Контисигнасустататат

Контосустататат

Контосигносустататат

Контосигнисустататат

Контотранссустататат

Контоинсигсустататат

Контосигнесустататат

Контосигнасустататат

Сустататат

Сигносустататат

Сигнисустататат

Транссустататат

Инсигсустататат

Сигнесустататат

Сигнасустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

DT-HEIUX-AB/C-9
DT-HEIUX-AB/C-8
DT-HEIUX-AB/C-7
DT-HEIUX-AB/C-6
DT-HEIUX-AB/C-5
DT-HEIUX-AB/C-4
DT-HEIUX-AB/C-3
DT-HEIUX-AB/C-2
A
DT-HEIUX-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

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

Сигнитат

Сигнасустотаид

Сигнасустататит

Сигнасубстат

Сигнасуперстат

Сигнасустататант

Сигнасустататат

Сигнитант

Сигнесустотаид

Сигнесустататит

Сигнесубстат

Сигнесуперстат

Сигнесустататант

Сигнесустататат

Инсигнитит

Инсигсустотаид

Инсигсустататит

Инсигсубстат

Инсигсуперстат

Инсигсустататант

Инсигсустататат

Транссигнитит

Транссустотаид

Транссустататит

Транссубстат

Транссуперстат

Транссустататант

Транссустататат

Сигнитит

Сигнисустотаид

Сигнисустататит

Сигнисубстат

Сигнисуперстат

Сигнисустататант

Сигнисустататат

Сигнотеид

Сигносустотаид

Сигносустататит

Сигносубстат

Сигносуперстат

Сигносустататант

Сигносустататат

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

ческа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономи-

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

Инцентална икономическа
значимост

Инцентална
значимост на
икономическата съставност

Трансцентална икономическа
значимост

Трансцентална значимост
на икономическата съставност

Трансцентална значимост
на икономическия запас

Градивен
HI-хипертипотеид

Икономическа
съставност

Икономически
запас

Инцентална
значимост на
икономическия запас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIUX-AB/C-1); (опцията стати се
подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контосигнитат

Контосигнасустотаид

Контосигнасустататит

Контосигнасубстат

Контосигнасуперстат

Контосигнасустататант

Контосигнасустататат

Контосигнитант

Контосигнесустотаид

Контосигнесустататит

Контосигнесубстат

Контосигнесуперстат

Контосигнесустататант

Контосигнесустататат

Контоинсигнитит

Контоинсигсустотаид

Контоинсигсустататит

Контоинсигсубстат

Контоинсигсуперстат

Контоинсигсустататант

Контоинсигсустататат

Контотранссигнитит

Контотранссустотаид

Контотранссустататит

Контотранссубстат

Контотранссуперстат

Контотранссустататант

Контотранссустататат

Контосигнитит

Контосигнисустотаид

Контосигнисустататит

Контосигнисубстат

Контосигнисуперстат

Контосигнисустататант

Контосигнисустататат

Контосигнотеид

Контосигносустотаид

Контосигносустататит

Контосигносубстат

Контосигносуперстат

Контосигносустататант

Контосигносустататат

Контотеид

Контосустотаид

Контосустататит

Контосубстат

Контосуперстат

Контосустататант

Контосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контисигнитат

Контисигнасустотаид

Контисигнасустататит

Контисигнасубстат

Контисигнасуперстат

Контисигнасустататант

Контисигнасустататат

Контисигнитант

Контисигнесустотаид

Контисигнесустататит

Контисигнесубстат

Контисигнесуперстат

Контисигнесустататант

Контисигнесустататат

Контиинсигнитит

Контиинсигсустотаид

Контиинсигсустататит

Контиинсигсубстат

Контиинсигсуперстат

Контиинсигсустататант

Контиинсигсустататат

Контитранссигнитит

Контитранссустотаид

Контитранссустататит

Контитранссубстат

Контитранссуперстат

Контитранссустататант

Контитранссустататат

Контисигнитит

Контисигнисустотаид

Контисигнисустататит

Контисигнисубстат

Контисигнисуперстат

Контисигнисустататант

Контисигнисустататат

Контисигнотеид

Контисигносустотаид

Контисигносустататит

Контисигносубстат

Контисигносуперстат

Контисигносустататант

Контисигносустататат

Контетит

Контисустотаид

Контисустататит

Контисубстат

Контисуперстат

Контисустататант

Контисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кондесигнитат

Кондесигнасустотаид

Кондесигнасустататит

Кондесигнасубстат

Кондесигнасуперстат

Кондесигнасустататант

Кондесигнасустататат

Кондесигнитант

Кондесигнесустотаид

Кондесигнесустататит

Кондесигнесубстат

Кондесигнесуперстат

Кондесигнесустататант

Кондесигнесустататат

Кондеинсигнитит

Кондеинсигсустотаид

Кондеинсигсустататит

Кондеинсигсубстат

Кондеинсигсуперстат

Кондеинсигсустататант

Кондеинсигсустататат

Кондетранссигнитит

Кондетранссустотаид

Кондетранссустататит

Кондетранссубстат

Кондетранссуперстат

Кондетранссустататант

Кондетранссустататат

Кондесигнитит

Кондесигнисустотаид

Кондесигнисустататит

Кондесигнисубстат

Кондесигнисуперстат

Кондесигнисустататант

Кондесигнисустататат

Кондесигнотеид

Кондесигносустотаид

Кондесигносустататит

Кондесигносубстат

Кондесигносуперстат

Кондесигносустататант

Кондесигносустататат

Контедент

Кондесустотаид

Кондесустататит

Кондесубстат

Кондесуперстат

Кондесустататант

Кондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кондисигнитат

Кондисигнасустотаид

Кондисигнасустататит

Кондисигнасубстат

Кондисигнасуперстат

Кондисигнасустататант

Кондисигнасустататат

Кондисигнитант

Кондисигнесустотаид

Кондисигнесустататит

Кондисигнесубстат

Кондисигнесуперстат

Кондисигнесустататант

Кондисигнесустататат

Кондиинсигнитит

Кондиинсигсустотаид

Кондиинсигсустататит

Кондиинсигсубстат

Кондиинсигсуперстат

Кондиинсигсустататант

Кондиинсигсустататат

Кондитранссигнитит

Кондитранссустотаид

Кондитранссустататит

Кондитранссубстат

Кондитранссуперстат

Кондитранссустататант

Кондитранссустататат

Кондисигнитит

Кондисигнисустотаид

Кондисигнисустататит

Кондисигнисубстат

Кондисигнисуперстат

Кондисигнисустататант

Кондисигнисустататат

Кондисигнотеид

Кондисигносустотаид

Кондисигносустататит

Кондисигносубстат

Кондисигносуперстат

Кондисигносустататант

Кондисигносустататат

Контединт

Кондисустотаид

Кондисустататит

Кондисубстат

Кондисуперстат

Кондисустататант

Кондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Узекондисигнитат

Узекондисигнасустотаид

Узекондисигнасустататит

Узекондисигнасуперстат

Узекондисигнасустататант

Узекондисигнасустататат

Узекондисигнитант

Узекондисигнесустотаид

Узекондисигнесустататит

Узекондисигнесуперстат

Узекондисигнесустататант

Узекондисигнесустататат

Узекондиинсигнитит

Узекондиинсигсустотаид

Узекондиинсигсустататит

Узекондиинсигсубстат

Узекондиинсигсуперстат

Узекондиинсигсустататант

Узекондиинсигсустататат

Узекондитранссигнитит

Узекондитранссустотаид

Узекондитранссустататит

Узекондитранссубстат

Узекондитранссуперстат

Узекондитранссустататант

Узекондитранссустататат

Узекондисигнитит

Узекондисигнисустотаид

Узекондисигнисустататит

Узекондисигнисубстат

Узекондисигнисуперстат

Узекондисигнисустататант

Узекондисигнисустататат

Узекондисигнотеид

Узекондисигносустотаид

Узекондисигносустататит

Узекондисигносубстат

Узекондисигносуперстат

Узекондисигносустататант

Узекондисигносустататат

Узеконтединт

Узекондисустотаид

Узекондисустататит

Узекондисубстат

Узекондисуперстат

Узекондисустататант

Узекондисустататат

Узекондисигнасубстат
Узекондисигнесубстат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

99

566

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Есткондисигнитат

Есткондисигнасустотаид

Есткондисигнасустататит

Есткондисигнасубстат

Есткондисигнасуперстат

Есткондисигнасустататант

Есткондисигнасустататат

Есткондисигнитант

Есткондисигнесустотаид

Есткондисигнесустататит

Есткондисигнесубстат

Есткондисигнесуперстат

Есткондисигнесустататант

Есткондисигнесустататат

Есткондиинсигнитит

Есткондиинсигсустотаид

Есткондиинсигсустататит

Есткондиинсигсубстат

Есткондиинсигсуперстат

Есткондиинсигсустататант

Есткондиинсигсустататат

Есткондитранссигнитит

Есткондитранссустотаид

Есткондитранссустататит

Есткондитранссубстат

Есткондитранссуперстат

Есткондитранссустататант

Есткондитранссустататат

Есткондисигнитит

Есткондисигнисустотаид

Есткондисигнисустататит

Есткондисигнисубстат

Есткондисигнисуперстат

Есткондисигнисустататант

Есткондисигнисустататат

Есткондисигнотеид

Есткондисигносустотаид

Есткондисигносустататит

Есткондисигносубстат

Есткондисигносуперстат

Есткондисигносустататант

Есткондисигносустататат

Естконтединт

Есткондисустотаид

Есткондисустататит

Есткондисубстат

Есткондисуперстат

Есткондисустататант

Есткондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

100

567

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контесигнитат

Контесигнасустотаид

Контесигнасустататит

Контесигнасубстат

Контесигнасуперстат

Контесигнасустататант

Контесигнасустататат

Контесигнитант

Контесигнесустотаид

Контесигнесустататит

Контесигнесубстат

Контесигнесуперстат

Контесигнесустататант

Контесигнесустататат

Контеинсигнитит

Контеинсигсустотаид

Контеинсигсустататит

Контеинсигсубстат

Контеинсигсуперстат

Контеинсигсустататант

Контеинсигсустататат

Контетранссигнитит

Контетранссустотаид

Контетранссустататит

Контетранссубстат

Контетранссуперстат

Контетранссустататант

Контетранссустататат

Контесигнитит

Контесигнисустотаид

Контесигнисустататит

Контесигнисубстат

Контесигнисуперстат

Контесигнисустататант

Контесигнисустататат

Контесигнотеид

Контесигносустотаид

Контесигносустататит

Контесигносубстат

Контесигносуперстат

Контесигносустататант

Контесигносустататат

Контетант

Контесустотаид

Контесустататит

Контесубстат

Контесуперстат

Контесустататант

Контесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AB/C-8
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контасигнитат

Контасигнасустотаид

Контасигнасустататит

Контасигнасубстат

Контасигнасуперстат

Контасигнасустататант

Контасигнасустататат

Контасигнитант

Контасигнесустотаид

Контасигнесустататит

Контасигнесубстат

Контасигнесуперстат

Контасигнесустататант

Контасигнесустататат

Контаинсигнитит

Контаинсигсустотаид

Контаинсигсустататит

Контаинсигсубстат

Контаинсигсуперстат

Контаинсигсустататант

Контаинсигсустататат

Контатранссигнитит

Контатранссустотаид

Контатранссустататит

Контатранссубстат

Контатранссуперстат

Контатранссустататант

Контатранссустататат

Контасигнитит

Контасигнисустотаид

Контасигнисустататит

Контасигнисубстат

Контасигнисуперстат

Контасигнисустататант

Контасигнисустататат

Контасигнотеид

Контасигносустотаид

Контасигносустататит

Контасигносубстат

Контасигносуперстат

Контасигносустататант

Контасигносустататат

Контетат

Контасустотаид

Контасустататит

Контасубстат

Контасуперстат

Контасустататант

Контасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUX-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
102

569

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of
the explicite operative derelevant typical economic subexosubtiingredients) (*) –
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти и означавано с индекс DT-HESUX. Те са подредени според три класификационни
ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически
подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната
типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна
сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между
вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически
ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на
едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например контединт на
инсигнитита, контединт на инсигнитита на субстата).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: актсубстант, което означава актив на
субстанта; контрансцентит, което означава контив на трансцентита; специсустататант, което означава специтит на сустататанта).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти и адап-
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексосубтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HSхипертипотеид, т.е. оперативен икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотаид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустататит (съкр. – субтисусти) – единство на
икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
4. Икономически субтисубстат (съкр. – субтисубс) (същото като икономическа субтисъставност).
5. Икономически субтисуперстат (съкр. – субтисуперс) (същото като икономически субтизапас).
6. Икономически субтисустататант (съкр. – субтисусте) – общо понятие
за икономически субтисубстат и икономически субтисуперстат.
7. Икономически субтисустататат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Икономически субтисигнотеид (съкр. – субтисигно) (същото като икономическа реализираност) – общо понятие за субективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисигнитит (съкр. – субтисигни) (същото като уницентална икономическа субтизначимост и като икономически диспотит) –
единство на икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
4. Икономически субтитранссигнитит (съкр. – субтитранс) (същото като
трансцентална икономическа субтизначимост и като икономическа ценност).
5. Икономически субтиинсигнитит (съкр. – субтиинсиг) (същото като инцентална икономическа субтизначимост и като икономическа феност).
6. Икономически субтисигнитант (съкр. – субтисигне) (същото като центална икономическа субтизначимост и като икономически диспотант) – общо
понятие за икономически субтитранссигнитит и икономически субтиинсигнитит.
7. Икономически субтисигнитат (съкр. – субтисигна) (същото като икономически диспотат) – двойка, състояща се от икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиконтотеид (съкр. – субтиконто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиконтетит (съкр. – субтиконти) (същото като икономическа субтиудовлетвореност) – единство на икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
4. Икономически субтиконтедент (съкр. – субтиконде) (същото като икономическа субтиизгодност и като икономическо субтисъстояние).
5. Икономически субтиконтединт (съкр. – субтиконди) (същото като икономическа субтизадоволеност и като икономически субтиактив).
6. Икономически субтиузеконтединт (съкр. – субтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема субтизадо-

106

573

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------воленост, като ползваем икономически субтиактив и като икономическа полезност).
7. Икономически субтиестконтединт (съкр. – субтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна субтизадоволеност, като сметен икономически субтиактив и като икономическа
стойност).
8. Икономически субтиконтетант (съкр. – субтиконте) (същото като икономическа субтипригодност) – общо понятие за икономически субтиконтедент
и икономически субтиконтединт.
9. Икономически субтиконтетат (съкр. – субтиконта) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като
тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното
описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESUX-AC/B) (вж. фигури 1
и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESUX-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти (с индекс DTHESUX-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-HESUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни експлицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтетат

Субтиконтасустотаид

Субтиконтасустататит

Субтиконтасубстат

Субтиконтасуперстат

Субтиконтасустататант

Субтиконтасустататат

Субтиконтетант

Субтиконтесустотаид

Субтиконтесустататит

Субтиконтесубстат

Субтиконтесуперстат

Субтиконтесустататант

Субтиконтесустататат

Субтиестконтединт

Субтиесткондисустотаид

Субтиесткондисустататит

Субтиесткондисубстат

Субтиесткондисуперстат

Субтиесткондисустататант

Субтиесткондисустататат

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисустотаид

Субтиузекондисустататит

Субтиузекондисубстат

Субтиузекондисуперстат

Субтиузекондисустататант

Субтиузекондисустататат

Субтиконтединт

Субтикондисустотаид

Субтикондисустататит

Субтикондисубстат

Субтикондисуперстат

Субтикондисустататант

Субтикондисустататат

Субтиконтедент

Субтикондесустотаид

Субтикондесустататит

Субтикондесубстат

Субтикондесуперстат

Субтикондесустататант

Субтикондесустататат

Субтиконтетит

Субтиконтисустотаид

Субтиконтисустататит

Субтиконтисубстат

Субтиконтисуперстат

Субтиконтисустататант

Субтиконтисустататат

Субтиконтотеид

Субтиконтосустотаид

Субтиконтосустататит

Субтиконтосубстат

Субтиконтосуперстат

Субтиконтосустататант

Субтиконтосустататат

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтису
бстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Икономическа
стойност

Стойност на
икономическата субтисъставност

Стойност на
икономическия субтизапас

Икономическа полезност

Полезност на
икономическата субтисъставност

Полезност на
икономическия субтизапас

Икономически
субтиактив

Субтиактив на
икономическата субтисъставност

Субтиктив на
икономическия субтизапас

Икономическо субтисъстояние

Субтисъстояние наикономическата субтисъставност

Субтисъстояние на икономическия субтизапас

Градивен
HSхипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Икономически
субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESUX-AC/B-1)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнотеид

Субтиконтасигносустотаид

Субтиконтасигносустататит

Субтиконтасигносубстат

Субтиконтасигносуперстат

Субтиконтасигносустататант

Субтиконтасигносустататат

Субтиконтесигнотеид

Субтиконтесигносустотаид

Субтиконтесигносустататит

Субтиконтесигносубстат

Субтиконтесигносуперстат

Субтиконтесигносустататант

Субтиконтесигносустататат

Субтиесткондисигнотеид

Субтиесткондисигносустотаид

Субтиесткондисигносустататит

Субтиесткондисигносубстат

Субтиесткондисигносуперстат

Субтиесткондисигносустататант

Субтиесткондисигносустататат

Субтиузекондисигнотеид

Субтиузекондисигносустотаид

Субтиузекондисигносустататит

Субтиузекондисигносубстат

Субтиузекондисигносуперстат

Субтиузекондисигносустататант

Субтиузекондисигносустататат

Субтикондисигнотеид

Субтикондисигносустотаид

Субтикондисигносустататит

Субтикондисигносубстат

Субтикондисигносуперстат

Субтикондисигносустататант

Субтикондисигносустататат

Субтикондесигнотеид

Субтикондесигносустотаид

Субтикондесигносустататит

Субтикондесигносубстат

Субтикондесигносуперстат

Субтикондесигносустататант

Субтикондесигносустататат

Субтиконтисигнотеид

Субтиконтисигносустотаид

Субтиконтисигносустататит

Субтиконтисигносубстат

Субтиконтисигносуперстат

Субтиконтисигносустататант

Субтиконтисигносустататат

Субтиконтосигнотеид

Субтиконтосигносустотаид

Субтиконтосигносустататит

Субтиконтосигносубстат

Субтиконтосигносуперстат

Субтиконтосигносустататант

Субтиконтосигносустататат

Субтисигнотеид

Субтисигносустотаид

Субтисигносустататит

Субтисигносубстат

Субтисигносуперстат

Субтисигносустататант

Субтисигносустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

111

578

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитит

Субтиконтасигнисустотаид

Субтиконтасигнисустататит

Субтиконтасигнисубстат

Субтиконтасигнисуперстат

Субтиконтасигнисустататант

Субтиконтасигнисустататат

Субтиконтесигнитит

Субтиконтесигнисустотаид

Субтиконтесигнисустататит

Субтиконтесигнисубстат

Субтиконтесигнисуперстат

Субтиконтесигнисустататант

Субтиконтесигнисустататат

Субтиесткондисигнитит

Субтиесткондисигнисустотаид

Субтиесткондисигнисустататит

Субтиесткондисигнисубстат

Субтиесткондисигнисуперстат

Субтиесткондисигнисустататант

Субтиесткондисигнисустататат

Субтиузекондисигнитит

Субтиузекондисигнисустотаид

Субтиузекондисигнисустататит

Субтиузекондисигнисубстат

Субтиузекондисигнисуперстат

Субтиузекондисигнисустататант

Субтиузекондисигнисустататат

Субтикондисигнитит

Субтикондисигнисустотаид

Субтикондисигнисустататит

Субтикондисигнисубстат

Субтикондисигнисуперстат

Субтикондисигнисустататант

Субтикондисигнисустататат

Субтикондесигнитит

Субтикондесигнисустотаид

Субтикондесигнисустататит

Субтикондесигнисубстат

Субтикондесигнисуперстат

Субтикондесигнисустататант

Субтикондесигнисустататат

Субтиконтисигнитит

Субтиконтисигнисустотаид

Субтиконтисигнисустататит

Субтиконтисигнисубстат

Субтиконтисигнисуперстат

Субтиконтисигнисустататант

Субтиконтисигнисустататат

Субтиконтосигнитит

Субтиконтосигнисустотаид

Субтиконтосигнисустататит

Субтиконтосигнисубстат

Субтиконтосигнисуперстат

Субтиконтосигнисустататант

Субтиконтосигнисустататат

Субтисигнитит

Субтисигнисустотаид

Субтисигнисустататит

Субтисигнисубстат

Субтисигнисуперстат

Субтисигнисустататант

Субтисигнисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтатранссигнитит

Субтиконтатранссустотаид

Субтиконтатранссустататит

Субтиконтатранссубстат

Субтиконтатранссуперстат

Субтиконтатранссустататант

Субтиконтатранссустататат

Субтиконтетранссигнитит

Субтиконтетранссустотаид

Субтиконтетранссустататит

Субтиконтетранссубстат

Субтиконтетранссуперстат

Субтиконтетранссустататант

Субтиконтетранссустататат

Субтиесткондитранссигнитит

Субтиесткондитранссустотаид

Субтиесткондитранссустататит

Субтиесткондитранссубстат

Субтиесткондитранссуперстат

Субтиесткондитранссустататант

Субтиесткондитранссустататат

Субтиузекондитранссигнитит

Субтиузекондитранссустотаид

Субтиузекондитранссустататит

Субтиузекондитранссубстат

Субтиузекондитранссуперстат

Субтиузекондитранссустататант

Субтиузекондитранссустататат

Субтикондитранссигнитит

Субтикондитранссустотаид

Субтикондитранссустататит

Субтикондитранссубстат

Субтикондитранссуперстат

Субтикондитранссустататант

Субтикондитранссустататат

Субтикондетранссигнитит

Субтикондетранссустотаид

Субтикондетранссустататит

Субтикондетранссубстат

Субтикондетранссуперстат

Субтикондетранссустататант

Субтикондетранссустататат

Субтиконтитранссигнитит

Субтиконтитранссустотаид

Субтиконтитранссустататит

Субтиконтитранссубстат

Субтиконтитранссуперстат

Субтиконтитранссустататант

Субтиконтитранссустататат

Субтиконтотранссигнитит

Субтиконтотранссустотаид

Субтиконтотранссустататит

Субтиконтотранссубстат

Субтиконтотранссуперстат

Субтиконтотранссустататант

Субтиконтотранссустататат

Субтитранссигнитит

Субтитранссустотаид

Субтитранссустататит

Субтитранссубстат

Субтитранссуперстат

Субтитранссустататант

Субтитранссустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнитните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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580

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтаинсигнитит

Субтиконтаинсигсустотаид

Субтиконтаинсигсустататит

Субтиконтаинсигсубстат

Субтиконтаинсигсуперстат

Субтиконтаинсигсустататант

Субтиконтаинсигсустататат

Субтиконтеинсигнитит

Субтиконтеинсигсустотаид

Субтиконтеинсигсустататит

Субтиконтеинсигсубстат

Субтиконтеинсигсуперстат

Субтиконтеинсигсустататант

Субтиконтеинсигсустататат

Субтиесткондиинсигнитит

Субтиесткондиинсигсустотаид

Субтиесткондиинсигсустататит

Субтиесткондиинсигсубстат

Субтиесткондиинсигсуперстат

Субтиесткондиинсигсустататант

Субтиесткондиинсигсустататат

Субтиузекондиинсигнитит

Субтиузекондиинсигсустотаид

Субтиузекондиинсигсустататит

Субтиузекондиинсигсубстат

Субтиузекондиинсигсуперстат

Субтиузекондиинсигсустататант

Субтиузекондиинсигсустататат

Субтикондиинсигнитит

Субтикондиинсигсустотаид

Субтикондиинсигсустататит

Субтикондиинсигсубстат

Субтикондиинсигсуперстат

Субтикондиинсигсустататант

Субтикондиинсигсустататат

Субтикондеинсигнитит

Субтикондеинсигсустотаид

Субтикондеинсигсустататит

Субтикондеинсигсубстат

Субтикондеинсигсуперстат

Субтикондеинсигсустататант

Субтикондеинсигсустататат

Субтиконтиинсигнитит

Субтиконтиинсигсустотаид

Субтиконтиинсигсустататит

Субтиконтиинсигсубстат

Субтиконтиинсигсуперстат

Субтиконтиинсигсустататант

Субтиконтиинсигсустататат

Субтиконтоинсигнитит

Субтиконтоинсигсустотаид

Субтиконтоинсигсустататит

Субтиконтоинсигсубстат

Субтиконтоинсигсуперстат

Субтиконтоинсигсустататант

Субтиконтоинсигсустататат

Субтиинсигнитит

Субтиинсигсустотаид

Субтиинсигсустататит

Субтиинсигсубстат

Субтиинсигсуперстат

Субтиинсигсустататант

Субтиинсигсустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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581

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитант

Субтиконтасигнесустотаид

Субтиконтасигнесустататит

Субтиконтасигнесубстат

Субтиконтасигнесуперстат

Субтиконтасигнесустататант

Субтиконтасигнесустататат

Субтиконтесигнитант

Субтиконтесигнесустотаид

Субтиконтесигнесустататит

Субтиконтесигнесубстат

Субтиконтесигнесуперстат

Субтиконтесигнесустататант

Субтиконтесигнесустататат

Субтиесткондисигнитант

Субтиесткондисигнесустотаид

Субтиесткондисигнесустататит

Субтиесткондисигнесубстат

Субтиесткондисигнесуперстат

Субтиесткондисигнесустататант

Субтиесткондисигнесустататат

Субтиузекондисигнитант

Субтиузекондисигнесустотаид

Субтиузекондисигнесустататит

Субтиузекондисигнесубстат

Субтиузекондисигнесуперстат

Субтиузекондисигнесустататант

Субтиузекондисигнесустататат

Субтикондисигнитант

Субтикондисигнесустотаид

Субтикондисигнесустататит

Субтикондисигнесубстат

Субтикондисигнесуперстат

Субтикондисигнесустататант

Субтикондисигнесустататат

Субтикондесигнитант

Субтикондесигнесустотаид

Субтикондесигнесустататит

Субтикондесигнесубстат

Субтикондесигнесуперстат

Субтикондесигнесустататант

Субтикондесигнесустататат

Субтиконтисигнитант

Субтиконтисигнесустотаид

Субтиконтисигнесустататит

Субтиконтисигнесубстат

Субтиконтисигнесуперстат

Субтиконтисигнесустататант

Субтиконтисигнесустататат

Субтиконтосигнитант

Субтиконтосигнесустотаид

Субтиконтосигнесустататит

Субтиконтосигнесубстат

Субтиконтосигнесуперстат

Субтиконтосигнесустататант

Субтиконтосигнесустататат

Субтисигнитант

Субтисигнесустотаид

Субтисигнесустататит

Субтисигнесубстат

Субтисигнесуперстат

Субтисигнесустататант

Субтисигнесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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582

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитат

Субтиконтасигнасустотаид

Субтиконтасигнасустататит

Субтиконтасигнасубстат

Субтиконтасигнасуперстат

Субтиконтасигнасустататант

Субтиконтасигнасустататат

Субтиконтесигнитат

Субтиконтесигнасустотаид

Субтиконтесигнасустататит

Субтиконтесигнасубстат

Субтиконтесигнасуперстат

Субтиконтесигнасустататант

Субтиконтесигнасустататат

Субтиесткондисигнитат

Субтиесткондисигнасустотаид

Субтиесткондисигнасустататит

Субтиесткондисигнасубстат

Субтиесткондисигнасуперстат

Субтиесткондисигнасустататант

Субтиесткондисигнасустататат

Субтиузекондисигнитат

Субтиузекондисигнасустотаид

Субтиузекондисигнасустататит

Субтиузекондисигнасубстат

Субтиузекондисигнасуперстат

Субтиузекондисигнасустататант

Субтиузекондисигнасустататат

Субтикондисигнитат

Субтикондисигнасустотаид

Субтикондисигнасустататит

Субтикондисигнасубстат

Субтикондисигнасуперстат

Субтикондисигнасустататант

Субтикондисигнасустататат

Субтикондесигнитат

Субтикондесигнасустотаид

Субтикондесигнасустататит

Субтикондесигнасубстат

Субтикондесигнасуперстат

Субтикондесигнасустататант

Субтикондесигнасустататат

Субтиконтисигнитат

Субтиконтисигнасустотаид

Субтиконтисигнасустататит

Субтиконтисигнасубстат

Субтиконтисигнасуперстат

Субтиконтисигнасустататант

Субтиконтисигнасустататат

Субтиконтосигнитат

Субтиконтосигнасустотаид

Субтиконтосигнасустататит

Субтиконтосигнасубстат

Субтиконтосигнасуперстат

Субтиконтосигнасустататант

Субтиконтосигнасустататат

Субтисигнитат

Субтисигнасустотаид

Субтисигнасустататит

Субтисигнасубстат

Субтисигнасуперстат

Субтисигнасустататант

Субтисигнасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на сигнитатните контетантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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583

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-HESUX-BC/A-6
DT-HESUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни експлицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти
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584

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтетат

Субтиконтасигнотеид

Субтиконтасигнитит

Субтиконтатранссигнитит

Субтиконтаинсигнитит

Субтиконтасигнитант

Субтиконтасигнитат

Субтиконтетант

Субтиконтесигнотеид

Субтиконтесигнитит

Субтиконтетранссигнитит

Субтиконтеинсигнитит

Субтиконтесигнитант

Субтиконтесигнитат

Субтиестконтединт

Субтиесткондисигнотеид

Субтиесткондисигнитит

Субтиесткондитранссигнитит

Субтиесткондиинсигнитит

Субтиесткондисигнитант

Субтиесткондисигнитат

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисигнотеид

Субтиузекондисигнитит

Субтиузекондитранссигнитит

Субтиузекондиинсигнитит

Субтиузекондисигнитант

Субтиузекондисигнитат

Субтиконтединт

Субтикондисигнотеид

Субтикондисигнитит

Субтикондитранссигнитит

Субтикондиинсигнитит

Субтикондисигнитант

Субтикондисигнитат

Субтиконтедент

Субтикондесигнотеид

Субтикондесигнитит

Субтикондетранссигнитит

Субтикондеинсигнитит

Субтикондесигнитант

Субтикондесигнитат

Субтиконтетит

Субтиконтисигнотеид

Субтиконтисигнитит

Субтиконтитранссигнитит

Субтиконтиинсигнитит

Субтиконтисигнитант

Субтиконтисигнитат

Субтиконтотеид

Субтиконтосигнотеид

Субтиконтосигнитит

Субтиконтотранссигнитит

Субтиконтоинсигнитит

Субтиконтосигнитант

Субтиконтосигнитат

HSХипертипотеид

Субтисигнотеид

Субтисигнитит

Субтитранссигнитит

Субтиинсигнитит

Субтисигнитант

Субтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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585

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Икономическа
стойност

Стойност на
икономическата ценност

Стойност на
икономическата феност

Икономическа
полезност

Полезност на
икономическата ценност

Полезност на
икономическата феност

Икономически
субтиактив

Субтиактив на
икономическата ценност

Субтиактив на
икономическата феност

Икономическо субтисъстояние

Субтистояние
на икономическата
ценност

Субтистояние
на икономическата
феност

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
ценност

Икономическа
феност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESUX-BC/A-1)
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586

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустотаид

Субтиконтасигносустотаид

Субтиконтасигнисустотаид

Субтиконтатранссустотаид

Субтиконтаинсигсустотаид

Субтиконтасигнесустотаид

Субтиконтасигнасустотаид

Субтиконтесустотаид

Субтиконтесигносустотаид

Субтиконтесигнисустотаид

Субтиконтетранссустотаид

Субтиконтеинсигсустотаид

Субтиконтесигнесустотаид

Субтиконтесигнасустотаид

Субтиесткондисустотаид

Субтиесткондисигносустотаид

Субтиесткондисигнисустотаид

Субтиесткондитранссустотаид

Субтиесткондиинсигсустотаид

Субтиесткондисигнесустотаид

Субтиесткондисигнасустотаид

Субтиузекондисустотаид

Субтиузекондисигносустотаид

Субтиузекондисигнисустотаид

Субтиузекондитранссустотаид

Субтиузекондиинсигсустотаид

Субтиузекондисигнесустотаид

Субтиузекондисигнасустотаид

Субтикондисустотаид

Субтикондисигносустотаид

Субтикондисигнисустотаид

Субтикондитранссустотаид

Субтикондиинсигсустотаид

Субтикондисигнесустотаид

Субтикондисигнасустотаид

Субтикондесустотаид

Субтикондесигносустотаид

Субтикондесигнисустотаид

Субтикондетранссустотаид

Субтикондеинсигсустотаид

Субтикондесигнесустотаид

Субтикондесигнасустотаид

Субтиконтисустотаид

Субтиконтисигносустотаид

Субтиконтисигнисустотаид

Субтиконтитранссустотаид

Субтиконтиинсигсустотаид

Субтиконтисигнесустотаид

Субтиконтисигнасустотаид

Субтиконтосустотаид

Субтиконтосигносустотаид

Субтиконтосигнисустотаид

Субтиконтотранссустотаид

Субтиконтоинсигсустотаид

Субтиконтосигнесустотаид

Субтиконтосигнасустотаид

Субтисигносусто-

Субтисигнисустотаид

Субтитранссустотаид

Субтиинсигсустотаид

Субтисигнесустотаид

Субтисигнасустотаид

Субтисусто-

таид

таид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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587

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататит

Субтиконтасигносустататит

Субтиконтасигнисустататит

Субтиконтатранссустататит

Субтиконтаинсигсустататит

Субтиконтасигнесустататит

Субтиконтасигнасустататит

Субтиконтесустататит

Субтиконтесигносустататит

Субтиконтесигнисустататит

Субтиконтетранссустататит

Субтиконтеинсигсустататит

Субтиконтесигнесустататит

Субтиконтесигнасустататит

Субтиесткондисустататит

Субтиесткондисигносустататит

Субтиесткондисигнисустататит

Субтиесткондитранссустататит

Субтиесткондиинсигсустататит

Субтиесткондисигнесустататит

Субтиесткондисигнасустататит

Субтиузекондисустататит

Субтиузекондисигносустататит

Субтиузекондисигнисустататит

Субтиузекондитранссустататит

Субтиузекондиинсигсустататит

Субтиузекондисигнесустататит

Субтиузекондисигнасустататит

Субтикондисустататит

Субтикондисигносустататит

Субтикондисигнисустататит

Субтикондитранссустататит

Субтикондиинсигсустататит

Субтикондисигнесустататит

Субтикондисигнасустататит

Субтикондесустататит

Субтикондесигносустататит

Субтикондесигнисустататит

Субтикондетранссустататит

Субтикондеинсигсустататит

Субтикондесигнесустататит

Субтикондесигнасустататит

Субтиконтисустататит

Субтиконтисигносустататит

Субтиконтисигнисустататит

Субтиконтитранссустататит

Субтиконтиинсигсустататит

Субтиконтисигнесустататит

Субтиконтисигнасустататит

Субтиконтосустататит

Субтиконтосигносустататит

Субтиконтосигнисустататит

Субтиконтотранссустататит

Субтиконтоинсигсустататит

Субтиконтосигнесустататит

Субтиконтосигнасустататит

Субтисигносуста-

Субтисигнисустататит

Субтитранссустататит

Субтиинсигсустататит

Субтисигнесустататит

Субтисигнасустататит

Субтисус-

тататит

татит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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588

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасубстат

Субтиконтасигносубстат

Субтиконтасигнисубстат

Субтиконтатранссубстат

Субтиконтаинсигсубстат

Субтиконтасигнесубстат

Субтиконтасигнасубстат

Субтиконтесубстат

Субтиконтесигносубстат

Субтиконтесигнисубстат

Субтиконтетранссубстат

Субтиконтеинсигсубстат

Субтиконтесигнесубстат

Субтиконтесигнасубстат

Субтиесткондисубстат

Субтиесткондисигносубстат

Субтиесткондисигнисубстат

Субтиесткондитранссубстат

Субтиесткондиинсигсубстат

Субтиесткондисигнесубстат

Субтиесткондисигнасубстат

Субтиузекондисубстат

Субтиузекондисигносубстат

Субтиузекондисигнисубстат

Субтиузекондитранссубстат

Субтиузекондиинсигсубстат

Субтиузекондисигнесубстат

Субтиузекондисигнасубстат

Субтикондисубстат

Субтикондисигносубстат

Субтикондисигнисубстат

Субтикондитранссубстат

Субтикондиинсигсубстат

Субтикондисигнесубстат

Субтикондисигнасубстат

Субтикондесубстат

Субтикондесигносубстат

Субтикондесигнисубстат

Субтикондетранссубстат

Субтикондеинсигсубстат

Субтикондесигнесубстат

Субтикондесигнасубстат

Субтиконтисубстат

Субтиконтисигносубстат

Субтиконтисигнисубстат

Субтиконтитранссубстат

Субтиконтиинсигсубстат

Субтиконтисигнесубстат

Субтиконтисигнасубстат

Субтиконтосубстат

Субтиконтосигносубстат

Субтиконтосигнисубстат

Субтиконтотранссубстат

Субтиконтоинсигсубстат

Субтиконтосигнесубстат

Субтиконтосигнасубстат

Субтисубстат

Субтисигносубс-

Субтисигнисубстат

Субтитранссубстат

Субтиинсигсубстат

Субтисигнесубстат

Субтисигнасубстат

тат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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589

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасуперстат

Субтиконтасигносуперстат

Субтиконтасигнисуперстат

Субтиконтатранссуперстат

Субтиконтаинсигсуперстат

Субтиконтасигнесуперстат

Субтиконтасигнасуперстат

Субтиконтесуперстат

Субтиконтесигносуперстат

Субтиконтесигнисуперстат

Субтиконтетранссуперстат

Субтиконтеинсигсуперстат

Субтиконтесигнесуперстат

Субтиконтесигнасуперстат

Субтиесткондисуперстат

Субтиесткондисигносуперстат

Субтиесткондисигнисуперстат

Субтиесткондитранссуперстат

Субтиесткондиинсигсуперстат

Субтиесткондисигнесуперстат

Субтиесткондисигнасуперстат

Субтиузекондисуперстат

Субтиузекондисигносуперстат

Субтиузекондисигнисуперстат

Субтиузекондитранссуперстат

Субтиузекондиинсигсуперстат

Субтиузекондисигнесуперстат

Субтиузекондисигнасуперстат

Субтикондисуперстат

Субтикондисигносуперстат

Субтикондисигнисуперстат

Субтикондитранссуперстат

Субтикондиинсигсуперстат

Субтикондисигнесуперстат

Субтикондисигнасуперстат

Субтикондесуперстат

Субтикондесигносуперстат

Субтикондесигнисуперстат

Субтикондетранссуперстат

Субтикондеинсигсуперстат

Субтикондесигнесуперстат

Субтикондесигнасуперстат

Субтиконтисуперстат

Субтиконтисигносуперстат

Субтиконтисигнисуперстат

Субтиконтитранссуперстат

Субтиконтиинсигсуперстат

Субтиконтисигнесуперстат

Субтиконтисигнасуперстат

Субтиконтосуперстат

Субтиконтосигносуперстат

Субтиконтосигнисуперстат

Субтиконтотранссуперстат

Субтиконтоинсигсуперстат

Субтиконтосигнесуперстат

Субтиконтосигнасуперстат

Субтисуперстат

Субтисигносупер-

Субтисигнисуперстат

Субтитранссуперстат

Субтиинсигсуперстат

Субтисигнесуперстат

Субтисигнасуперстат

стат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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590

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататант

Субтиконтасигносустататант

Субтиконтасигнисустататант

Субтиконтатранссустататант

Субтиконтаинсигсустататант

Субтиконтасигнесустататант

Субтиконтасигнасустататант

Субтиконтесустататант

Субтиконтесигносустататант

Субтиконтесигнисустататант

Субтиконтетранссустататант

Субтиконтеинсигсустататант

Субтиконтесигнесустататант

Субтиконтесигнасустататант

Субтиесткондисустататант

Субтиесткондисигносустататант

Субтиесткондисигнисустататант

Субтиесткондитранссустататант

Субтиесткондиинсигсустататант

Субтиесткондисигнесустататант

Субтиесткондисигнасустататант

Субтиузекондисустататант

Субтиузекондисигносустататант

Субтиузекондисигнисустататант

Субтиузекондитранссустататант

Субтиузекондиинсигсустататант

Субтиузекондисигнесустататант

Субтиузекондисигнасустататант

Субтикондисустататант

Субтикондисигносустататант

Субтикондисигнисустататант

Субтикондитранссустататант

Субтикондиинсигсустататант

Субтикондисигнесустататант

Субтикондисигнасустататант

Субтикондесустататант

Субтикондесигносустататант

Субтикондесигнисустататант

Субтикондетранссустататант

Субтикондеинсигсустататант

Субтикондесигнесустататант

Субтикондесигнасустататант

Субтиконтисустататант

Субтиконтисигносустататант

Субтиконтисигнисустататант

Субтиконтитранссустататант

Субтиконтиинсигсустататант

Субтиконтисигнесустататант

Субтиконтисигнасустататант

Субтиконтосустататант

Субтиконтосигносустататант

Субтиконтосигнисустататант

Субтиконтотранссустататант

Субтиконтоинсигсустататант

Субтиконтосигнесустататант

Субтиконтосигнасустататант

Субтисигносустататант

Субтисигнисустататант

Субтитранссустататант

Субтиинсигсустататант

Субтисигнесустататант

Субтисигнасустататант

Субтисус-

тататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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591

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасустататат

Субтиконтасигносустататат

Субтиконтасигнисустататат

Субтиконтатранссустататат

Субтиконтаинсигсустататат

Субтиконтасигнесустататат

Субтиконтасигнасустататат

Субтиконтесустататат

Субтиконтесигносустататат

Субтиконтесигнисустататат

Субтиконтетранссустататат

Субтиконтеинсигсустататат

Субтиконтесигнесустататат

Субтиконтесигнасустататат

Субтиесткондисустататат

Субтиесткондисигносустататат

Субтиесткондисигнисустататат

Субтиесткондитранссустататат

Субтиесткондиинсигсустататат

Субтиесткондисигнесустататат

Субтиесткондисигнасустататат

Субтиузекондисустататат

Субтиузекондисигносустататат

Субтиузекондисигнисустататат

Субтиузекондитранссустататат

Субтиузекондиинсигсустататат

Субтиузекондисигнесустататат

Субтиузекондисигнасустататат

Субтикондисустататат

Субтикондисигносустататат

Субтикондисигнисустататат

Субтикондитранссустататат

Субтикондиинсигсустататат

Субтикондисигнесустататат

Субтикондисигнасустататат

Субтикондесустататат

Субтикондесигносустататат

Субтикондесигнисустататат

Субтикондетранссустататат

Субтикондеинсигсустататат

Субтикондесигнесустататат

Субтикондесигнасустататат

Субтиконтисустататат

Субтиконтисигносустататат

Субтиконтисигнисустататат

Субтиконтитранссустататат

Субтиконтиинсигсустататат

Субтиконтисигнесустататат

Субтиконтисигнасустататат

Субтиконтосустататат

Субтиконтосигносустататат

Субтиконтосигнисустататат

Субтиконтотранссустататат

Субтиконтоинсигсустататат

Субтиконтосигнесустататат

Субтиконтосигнасустататат

Субтисигносуста-

Субтисигнисустататат

Субтитранссустататат

Субтиинсигсустататат

Субтисигнесустататат

Субтисигнасустататат

Субтисус-

тататат

татат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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592

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

DT-HESUX-AB/C-9
DT-HESUX-AB/C-8
DT-HESUX-AB/C-7
DT-HESUX-AB/C-6
DT-HESUX-AB/C-5
DT-HESUX-AB/C-4
DT-HESUX-AB/C-3
DT-HESUX-AB/C-2
A
DT-HESUX-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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593

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнитат

Субтисигнасустотаид

Субтисигнасустататит

Субтисигнасубстат

Субтисигнасуперстат

Субтисигнасустататант

Субтисигнасустататат

Субтисигнитант

Субтисигнесустотаид

Субтисигнесустататит

Субтисигнесубстат

Субтисигнесуперстат

Субтисигнесустататант

Субтисигнесустататат

Субтиинсигнитит

Субтиинсигсустотаид

Субтиинсигсустататит

Субтиинсигсубстат

Субтиинсигсуперстат

Субтиинсигсустататант

Субтиинсигсустататат

Субтитранссигнитит

Субтитранссустотаид

Субтитранссустататит

Субтитранссубстат

Субтитранссуперстат

Субтитранссустататант

Субтитранссустататат

Субтисигнитит

Субтисигнисустотаид

Субтисигнисустататит

Субтисигнисубстат

Субтисигнисуперстат

Субтисигнисустататант

Субтисигнисустататат

Субтисигнотеид

Субтисигносустотаид

Субтисигносустататит

Субтисигносубстат

Субтисигносуперстат

Субтисигносустататант

Субтисигносустататат

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтисубстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

127

594

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

ческа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономи-

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

Икономическа феност

Феност на
икономическата субтисъставност

Икономическа
ценност

Ценност на
икономическата субтисъставност

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Феност на
икономическия субтизапас

Ценност на
икономическия субтизапас

Икономически
субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически
субексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESUX-AB/C-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтосигнитат

Субтиконтосигнасустотаид

Субтиконтосигнасустататит

Субтиконтосигнасубстат

Субтиконтосигнасуперстат

Субтиконтосигнасустататант

Субтиконтосигнасустататат

Субтиконтосигнитант

Субтиконтосигнесустотаид

Субтиконтосигнесустататит

Субтиконтосигнесубстат

Субтиконтосигнесуперстат

Субтиконтосигнесустататант

Субтиконтосигнесустататат

Субтиконтоинсигнитит

Субтиконтоинсигсустотаид

Субтиконтоинсигсустататит

Субтиконтоинсигсубстат

Субтиконтоинсигсуперстат

Субтиконтоинсигсустататант

Субтиконтоинсигсустататат

Субтиконтотранссигнитит

Субтиконтотранссустотаид

Субтиконтотранссустататит

Субтиконтотранссубстат

Субтиконтотранссуперстат

Субтиконтотранссустататант

Субтиконтотранссустататат

Субтиконтосигнитит

Субтиконтосигнисустотаид

Субтиконтосигнисустататит

Субтиконтосигнисубстат

Субтиконтосигнисуперстат

Субтиконтосигнисустататант

Субтиконтосигнисустататат

Субтиконтосигнотеид

Субтиконтосигносустотаид

Субтиконтосигносустататит

Субтиконтосигносубстат

Субтиконтосигносуперстат

Субтиконтосигносустататант

Субтиконтосигносустататат

Субтиконтотеид

Субтиконтосустотаид

Субтиконтосустататит

Субтиконтосубстат

Субтиконтосуперстат

Субтиконтосустататант

Субтиконтосустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтисигнитат

Субтиконтисигнасустотаид

Субтиконтисигнасустататит

Субтиконтисигнасубстат

Субтиконтисигнасуперстат

Субтиконтисигнасустататант

Субтиконтисигнасустататат

Субтиконтисигнитант

Субтиконтисигнесустотаид

Субтиконтисигнесустататит

Субтиконтисигнесубстат

Субтиконтисигнесуперстат

Субтиконтисигнесустататант

Субтиконтисигнесустататат

Субтиконтиинсигнитит

Субтиконтиинсигсустотаид

Субтиконтиинсигсустататит

Субтиконтиинсигсубстат

Субтиконтиинсигсуперстат

Субтиконтиинсигсустататант

Субтиконтиинсигсустататат

Субтиконтитранссигнитит

Субтиконтитранссустотаид

Субтиконтитранссустататит

Субтиконтитранссубстат

Субтиконтитранссуперстат

Субтиконтитранссустататант

Субтиконтитранссустататат

Субтиконтисигнитит

Субтиконтисигнисустотаид

Субтиконтисигнисустататит

Субтиконтисигнисубстат

Субтиконтисигнисуперстат

Субтиконтисигнисустататант

Субтиконтисигнисустататат

Субтиконтисигнотеид

Субтиконтисигносустотаид

Субтиконтисигносустататит

Субтиконтисигносубстат

Субтиконтисигносуперстат

Субтиконтисигносустататант

Субтиконтисигносустататат

Субтиконтетит

Субтиконтисустотаид

Субтиконтисустататит

Субтиконтисубстат

Субтиконтисуперстат

Субтиконтисустататант

Субтиконтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикондесигнитат

Субтикондесигнасустотаид

Субтикондесигнасустататит

Субтикондесигнасубстат

Субтикондесигнасуперстат

Субтикондесигнасустататант

Субтикондесигнасустататат

Субтикондесигнитант

Субтикондесигнесустотаид

Субтикондесигнесустататит

Субтикондесигнесубстат

Субтикондесигнесуперстат

Субтикондесигнесустататант

Субтикондесигнесустататат

Субтикондеинсигнитит

Субтикондеинсигсустотаид

Субтикондеинсигсустататит

Субтикондеинсигсубстат

Субтикондеинсигсуперстат

Субтикондеинсигсустататант

Субтикондеинсигсустататат

Субтикондетранссигнитит

Субтикондетранссустотаид

Субтикондетранссустататит

Субтикондетранссубстат

Субтикондетранссуперстат

Субтикондетранссустататант

Субтикондетранссустататат

Субтикондесигнитит

Субтикондесигнисустотаид

Субтикондесигнисустататит

Субтикондесигнисубстат

Субтикондесигнисуперстат

Субтикондесигнисустататант

Субтикондесигнисустататат

Субтикондесигнотеид

Субтикондесигносустотаид

Субтикондесигносустататит

Субтикондесигносубстат

Субтикондесигносуперстат

Субтикондесигносустататант

Субтикондесигносустататат

Субтиконтедент

Субтикондесустотаид

Субтикондесустататит

Субтикондесубстат

Субтикондесуперстат

Субтикондесустататант

Субтикондесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтикондисигнитат

Субтикондисигнасустотаид

Субтикондисигнасустататит

Субтикондисигнасубстат

Субтикондисигнасуперстат

Субтикондисигнасустататант

Субтикондисигнасустататат

Субтикондисигнитант

Субтикондисигнесустотаид

Субтикондисигнесустататит

Субтикондисигнесубстат

Субтикондисигнесуперстат

Субтикондисигнесустататант

Субтикондисигнесустататат

Субтикондиинсигнитит

Субтикондиинсигсустотаид

Субтикондиинсигсустататит

Субтикондиинсигсубстат

Субтикондиинсигсуперстат

Субтикондиинсигсустататант

Субтикондиинсигсустататат

Субтикондитранссигнитит

Субтикондитранссустотаид

Субтикондитранссустататит

Субтикондитранссубстат

Субтикондитранссуперстат

Субтикондитранссустататант

Субтикондитранссустататат

Субтикондисигнитит

Субтикондисигнисустотаид

Субтикондисигнисустататит

Субтикондисигнисубстат

Субтикондисигнисуперстат

Субтикондисигнисустататант

Субтикондисигнисустататат

Субтикондисигнотеид

Субтикондисигносустотаид

Субтикондисигносустататит

Субтикондисигносубстат

Субтикондисигносуперстат

Субтикондисигносустататант

Субтикондисигносустататат

Субтиконтединт

Субтикондисустотаид

Субтикондисустататит

Субтикондисубстат

Субтикондисуперстат

Субтикондисустататант

Субтикондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиузекондисигнитат

Субтиузекондисигнасустотаид

Субтиузекондисигнасустататит

Субтиузекондисигнасубстат

Субтиузекондисигнасупер-тат

Субтиузекондисигнасустататант

Субтиузекондисигнасустататат

Субтиузекондисигнитант

Субтиузекондисигнесустотаид

Субтиузекондисигнесустататит

Субтиузекондисигнесубстат

Субтиузекондисигнесуперстат

Субтиузекондисигнесустататант

Субтиузекондисигнесустататат

Субтиузекондиинсигнитит

Субтиузекондиинсигсустотаид

Субтиузекондиинсигсустататит

Субтиузекондиинсигсубстат

Субтиузекондиинсигсуперстат

Субтиузекондиинсиг
сустататант

Субтиузекондиинсигсустататат

Субтиузекондитранссигнитит

Субтиузекондитранссустотаид

Субтиузекондитранссустататит

Субтиузекондитранссубстат

Субтиузекондитранссуперстат

Субтиузекондитранссустататант

Субтиузекондитранссустататат

Субтиузекондисигнитит

Субтиузекондисигнисустотаид

Субтиузекондисигнисустататит

Субтиузекондисигнисубстат

Субтиузекондисигнисуперстат

Субтиузекондисигнисустататант

Субтиузекондисигнисустататат

Субтиузекондисигнотеид

Субтиузекондисигносустотаид

Субтиузекондисигносустататит

Субтиузекондисигносубстат

Субтиузекондисигносуперстат

Субтиузекондисигносустататант

Субтиузекондисигносустататат

Субтиузеконтединт

Субтиузекондисустотаид

Субтиузекондисустататит

Субтиузекондисубстат

Субтиузекондисуперстат

Субтиузекондисустататант

Субтиузекондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиесткондисигнитат

Субтиесткондисигнасустотаид

Субтиесткондисигнасустататит

Субтиесткондисигнасубстат

Субтиесткондисигнасупер-тат

Субтиесткондисигнасустататант

Субтиесткондисигнасустататат

Субтиесткондисигнитант

Субтиесткондисигнесустотаид

Субтиесткондисигнесустататит

Субтиесткондисигнесубстат

Субтиесткондисигнесуперстат

Субтиесткондисигнесустататант

Субтиесткондисигнесустататат

Субтиесткондиинсигнитит

Субтиесткондиинсигсустотаид

Субтиесткондиинсигсустататит

Субтиесткондиинсигсубстат

Субтиесткондиинсигсуперстат

Субтиесткондиинсиг
сустататант

Субтиесткондиинсигсустататат

Субтиесткондитранссигнитит

Субтиесткондитранссустотаид

Субтиесткондитранссустататит

Субтиесткондитранссубстат

Субтиесткондитранссуперстат

Субтиесткондитранссустататант

Субтиесткондитранссустататат

Субтиесткондисигнитит

Субтиесткондисигнисустотаид

Субтиесткондисигнисустататит

Субтиесткондисигнисубстат

Субтиесткондисигнисуперстат

Субтиесткондисигнисустататант

Субтиесткондисигнисустататат

Субтиесткондисигнотеид

Субтиесткондисигносустотаид

Субтиесткондисигносустататит

Субтиесткондисигносубстат

Субтиесткондисигносуперстат

Субтиесткондисигносустататант

Субтиесткондисигносустататат

Субтиестконтединт

Субтиесткондисустотаид

Субтиесткондисустататит

Субтиесткондисубстат

Субтиесткондисуперстат

Субтиесткондисустататант

Субтиесткондисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

134

601

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтесигнитат

Субтиконтесигнасустотаид

Субтиконтесигнасустататит

Субтиконтесигнасубстат

Субтиконтесигнасуперстат

Субтиконтесигнасустататант

Субтиконтесигнасустататат

Субтиконтесигнитант

Субтиконтесигнесустотаид

Субтиконтесигнесустататит

Субтиконтесигнесубстат

Субтиконтесигнесуперстат

Субтиконтесигнесустататант

Субтиконтесигнесустататат

Субтиконтеинсигнитит

Субтиконтеинсигсустотаид

Субтиконтеинсигсустататит

Субтиконтеинсигсубстат

Субтиконтеинсигсуперстат

Субтиконтеинсигсустататант

Субтиконтеинсигсустататат

Субтиконтетранссигнитит

Субтиконтетранссустотаид

Субтиконтетранссустататит

Субтиконтетранссубстат

Субтиконтетранссуперстат

Субтиконтетранссустататант

Субтиконтетранссустататат

Субтиконтесигнитит

Субтиконтесигнисустотаид

Субтиконтесигнисустататит

Субтиконтесигнисубстат

Субтиконтесигнисуперстат

Субтиконтесигнисустататант

Субтиконтесигнисустататат

Субтиконтесигнотеид

Субтиконтесигносустотаид

Субтиконтесигносустататит

Субтиконтесигносубстат

Субтиконтесигносуперстат

Субтиконтесигносустататант

Субтиконтесигносустататат

Субтиконтетант

Субтиконтесустотаид

Субтиконтесустататит

Субтиконтесубстат

Субтиконтесуперстат

Субтиконтесустататант

Субтиконтесустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8 Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AB/C-8)
Всички понятия имат определението икономически)
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B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтасигнитат

Субтиконтасигнасустотаид

Субтиконтасигнасустататит

Субтиконтасигнасубстат

Субтиконтасигнасуперстат

Субтиконтасигнасустататант

Субтиконтасигнасустататат

Субтиконтасигнитант

Субтиконтасигнесустотаид

Субтиконтасигнесустататит

Субтиконтасигнесубстат

Субтиконтасигнесуперстат

Субтиконтасигнесустататант

Субтиконтасигнесустататат

Субтиконтаинсигнитит

Субтиконтаинсигсустотаид

Субтиконтаинсигсустататит

Субтиконтаинсигсубстат

Субтиконтаинсигсуперстат

Субтиконтаинсигсустататант

Субтиконтаинсигсустататат

Субтиконтатранссигнитит

Субтиконтатранссустотаид

Субтиконтатранссустататит

Субтиконтатранссубстат

Субтиконтатранссуперстат

Субтиконтатранссустататант

Субтиконтатранссустататат

Субтиконтасигнитит

Субтиконтасигнисустотаид

Субтиконтасигнисустататит

Субтиконтасигнисубстат

Субтиконтасигнисуперстат

Субтиконтасигнисустататант

Субтиконтасигнисустататат

Субтиконтасигнотеид

Субтиконтасигносустотаид

Субтиконтасигносустататит

Субтиконтасигносубстат

Субтиконтасигносуперстат

Субтиконтасигносустататант

Субтиконтасигносустататат

Субтиконтетат

Субтиконтасустотаид

Субтиконтасустататит

Субтиконтасубстат

Субтиконтасуперстат

Субтиконтасустататант

Субтиконтасустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни експлицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUX-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the
explicite rational derelevant typical economic subexoobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни рационални
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти и означавано с
индекс DT-PEQUX. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена
върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните рационални дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например актив на инцентита, актив на инцентита на субстанта).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: актсубстант, което означава актив на
субстанта; контрансцентит, което означава контив на трансцентита; специсустатант, което означава специтит на сустатанта).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PQхипертипотеид, т.е. рационален икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотеид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустатит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
4. Икономически обсисубстант (съкр. – обсисубс).
5. Икономически обсисуперстант (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустатант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстант и икономически обсисуперстант.
7. Икономически обсиобсисустатат (съкр. – обсиобсисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсицентотеид (съкр. – обсиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обсицентитит (съкр. – обсиценти) (икономически обсиуницентит) – единство на икономическия обситрансцентит и икономическия
обсиинцентит.
4. Икономически обситрансцентит (съкр. – обситранс).
5. Икономически обсиинцентит (съкр. – обсиинцен).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически обсицентит (съкр. – обсиценте) (икономически обсицентант) – общо понятие за икономически обситрансцентит и икономически
обсиинцентит.
7. Икономически обсицентат (съкр. – обсицента) – двойка, състояща се
от икономическия обситрансцентит и икономическия обсиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецотеид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецитит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
4. Икономически обсиконтив (съкр. – обсикон) (икономически обсиспецитент).
5. Икономически обсифортив (съкр. – обсифор) (икономически обсиспецитинт).
6. Икономически обсиспецитант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономически обсиконтив и икономически обсифортив.
7. Икономически обсиспецитат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
рационални дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти
(с индекс DT-PEQUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQUXBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни експлицитни рационални дерелвантни типични икономи-
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQUX-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
C

A

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

DT-PEQUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти

5

609

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецитат

Обсиспецасустотеид

Обсиспецасустатит

Обсиспецасубстант

Обсиспецасуперстант

Обсиспецасустатант

Обсиспецасустатат

Обсиспецитант

Обсиспецесустотеид

Обсиспецесустатит

Обсиспецесубстант

Обсиспецесуперстант

Обсиспецесустатант

Обсиспецесустатат

Обсифортив

Обсифорсустотеид

Обсифорсустатит

Обсифорсубстант

Обсифорсуперстант

Обсифорсустатант

Обсифорсустатат

Обсиконтив

Обсиконсустотеид

Обсиконсустатит

Обсиконсубстант

Обсиконсуперстант

Обсиконсустатант

Обсиконсустатат

Обсиспецитит

Обсиспецисустотеид

Обсиспецисустатит

Обсиспецисубстант

Обсиспецисуперстант

Обсиспецисустатант

Обсиспецисустатат

Обсиспецотеид

Обсиспецосустотеид

Обсиспецосустатит

Обсиспецосубстант

Обсиспецосуперстант

Обсиспецосустатант

Обсиспецосустатат

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентотеид

Обсиспецацентосустотеид

Обсиспецацентосустатит

Обсиспецацентосубстант

Обсисубтиспецацентосуперс-

Обсиспецацентосустатант

Обсиспецацентосустатат

Обсиспецецентотеид

Обсиспецецентосустотеид

Обсиспецецентосустатит

Обсиспецецентосубстант

Обсиспецецентосуперстант

Обсиспецецентосустатант

Обсиспецецентосустатат

Обсифорцентотеид

Обсифорцентосустотеид

Обсифорцентосустатит

Обсифорцентосубстатн

Обсифорцентосуперстант

Обсифорцентосустатант

Обсифорцентосустатат

Обсиконцентотеид

Обсиконцентосустотеид

Обсиконцентосустатит

Обсиконцентосубстант

Обсиконцентосуперстант

Обсиконцентосустатант

Обсиконцентосустатат

Обсиспецицентотеид

Обсиспецицентосустотеид

Обсиспецицентосустатит

Обсисубтиспецицентосубс-

Обсиспецицентосуперстант

Обсиспецицентосустатант

Обсиспецицентосустатат

Обсиспецоцентотеид

Обсиспецоцентосустотеид

Обсиспецоцентосустатит

Обсиспецоцентосубстант

Обсиспецоцентосуперстант

Обсиспецоцентосустатант

Обсиспецоцентосустатат

Обсицентотеид

Обсицентосустотеид

Обсицентосустатит

Обсицентосубстант

Обсицентосуперстант

Обсицентосустатант

Обсицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

7

611

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентитит

Обсиспецацентисустотеид

Обсиспецацентисустатит

Обсиспецацентисубстант

Обсиспецацентисуперстант

Обсиспецацентисустатант

Обсиспецацентисустатат

Обсиспецецентитит

Обсиспецецентисустотеид

Обсиспецецентисустатит

Обсиспецецентисубстант

Обсиспецецентисуперстант

Обсиспецецентисустатант

Обсиспецецентисустатат

Обсифорцентитит

Обсифорцентисустотеид

Обсифорцентисустатит

Обсифорцентисубстант

Обсифорцентисуперстант

Обсифорцентисустатант

Обсифорцентисустатат

Обсиконцентитит

Обсиконцентисустотеид

Обсиконцентисустатит

Обсиконцентисубстант

Обсиконцентисуперстант

Обсиконцентисустатант

Обсиконцентисустатат

Обсиспецицентитит

Обсиспецицентисустотеид

Обсиспецицентисустатит

Обсиспецицентисубстант

Обсиспецицентисуперстант

Обсиспецицентисустатант

Обсиспецицентисустатат

Обсиспецоцентитит

Обсиспецоцентисустотеид

Обсиспецоцентисустатит

Обсиспецоцентисубстант

Обсиспецоцентисуперстант

Обсиспецоцентисустатант

Обсиспецоцентисустатат

Обсицентитит

Обсицентисустотеид

Обсицентисустатит

Обсицентисубстант

Обсицентисуперстант

Обсицентисустатант

Обсицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецатрансцентит

Обсиспецатранссустотеид

Обсиспецатранссустатит

Обсиспецатранссубстант

Обсиспецатранссуперстант

Обсиспецатранссустатант

Обсиспецатранссустатат

Обсиспецетрансцентит

Обсиспецетранссустотеид

Обсиспецетранссустатит

Обсиспецетранссубстант

Обсиспецетранссуперстант

Обсиспецетранссустатант

Обсиспецетранссустатат

Обсифортрансцентит

Обсифортранссустотеид

Обсифортранссустатит

Обсифортранссубстант

Обсифортранссуперстант

Обсифортранссустатант

Обсифортранссустатат

Обсиконтрансцентит

Обсиконтранссустотеид

Обсиконтранссустатит

Обсиконтранссубстант

Обсиконтранссуперстант

Обсиконтранссустатант

Обсиконтранссустатат

Обсиспецитрансцентит

Обсиспецитранссустотеид

Обсиспецитранссустатит

Обсиспецитранссубстант

Обсиспецитранссуперстант

Обсиспецитранссустатант

Обсиспецитранссустатат

Обсиспецотрансцентит

Обсиспецотранссустотеид

Обсиспецотранссустатит

Обсиспецотранссубстант

Обсиспецотранссуперстант

Обсиспецотранссустатант

Обсиспецотранссустатат

Обситрансцентит

Обситранссустотеид

Обситранссустатит

Обситранссубстант

Обситранссуперстант

Обситранссустатант

Обситранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецаинцентит

Обсиспецаинценсустотеид

Обсиспецаинценсустатит

Обсиспецаинценсубстант

Обсиспецаинценсуперстант

Обсиспецаинценсустатант

Обсиспецаинценсустатат

Обсиспецеинцентит

Обсиспецеинценсустотеид

Обсиспецеинценсустатит

Обсиспецеинценсубстант

Обсиспецеинценсуперстант

Обсиспецеинценсустатант

Обсиспецеинценсустатат

Обсифоринцентит

Обсифоринценсустотеид

Обсифоринценсустатит

Обсифоринценсубстант

Обсифоринценсуперстант

Обсифоринценсустатант

Обсифоринценсустатат

Обсиконинцентит

Обсиконинценсустотеид

Обсиконинценсустатит

Обсиконинценсубстант

Обсиконинценсуперстант

Обсиконинценсустатант

Обсиконинценсустатат

Обсиспециинцентит

Обсиспециинценсустотеид

Обсиспециинценсустатит

Обсиспециинценсубстант

Обсиспециинценсуперстант

Обсиспециинценсустатант

Обсиспециинценсустатат

Обсиспецоинцентит

Обсиспецоинценсустотеид

Обсиспецоинценсустатит

Обсиспецоинценсубстант

Обсиспецоинценсуперстант

Обсиспецоинценсустатант

Обсиспецоинценсустатат

Обсиинцентит

Обсиинценсустотеид

Обсиинценсустатит

Обсиинценсубстант

Обсиинценсуперстант

Обсиинценсустатант

Обсиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентит

Обсиспецацентесустотеид

Обсисубтиспецацентесуста-

Обсиспецацентесубстант

Обсиспецацентесуперстант

Обсиспецацентесустатант

Обсиспецацентесустатат

Обсиспецецентит

Обсиспецецентесустотеид

Обсиспецецентесустатит

Обсиспецецентесубстант

Обсиспецецентесуперстант

Обсиспецецентесустатант

Обсиспецецентесустатат

Обсифорцентит

Обсифорцентесустотеид

Обсифорцентесустатит

Обсифорцентесубстант

Обсифорцентесуперстант

Обсифорцентесустатант

Обсифорцентесустатат

Обсиконцентит

Обсиконцентесустотеид

Обсиконцентесустатит

Обсиконцентесубстант

Обсиконцентесуперстант

Обсиконцентесустатант

Обсиконцентесустатат

Обсиспецицентит

Обсиспецицентесустотеид

Обсиспецицентесустатит

Обсиспецицентесубстант

Обсисубтиспецицентесуперс-

Обсиспецицентесустатант

Обсиспецицентесустатат

Обсиспецоцентит

Обсиспецоцентесустотеид

Обсиспецоцентесустатит

Обсиспецоцентесубстант

Обсиспецоцентесуперстант

Обсиспецоцентесустатант

Обсиспецоцентесустатат

Обсицентит

Обсицентесустотеид

Обсицентесустатит

Обсицентесубстант

Обсицентесуперстант

Обсицентесустатант

Обсицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецацентат

Обсиспецацентасустотеид

Обсиспецацентасустатит

Обсиспецацентасубстант

Обсиспецацентасуперстант

Обсиспецацентасустатант

Обсиспецацентасустатат

Обсиспецецентат

Обсиспецецентасустотеид

Обсиспецецентасустатит

Обсиспецецентасубстант

Обсиспецецентасуперстант

Обсиспецецентасустатант

Обсиспецецентасустатат

Обсифорцентат

Обсифорцентасустотеид

Обсифорцентасустатит

Обсифорцентасубстант

Обсифорцентасуперстант

Обсифорцентасустатант

Обсифорцентасустатат

Обсиконцентат

Обсиконцентасустотеид

Обсиконцентасустатит

Обсиконцентасубстант

Обсиконцентасуперстант

Обсиконцентасустатант

Обсиконцентасустатат

Обсиспецицентат

Обсиспецицентасустотеид

Обсиспецицентасустатит

Обсиспецицентасубстант

Обсиспецицентасуперстант

Обсиспецицентасустатант

Обсиспецицентасустатат

Обсиспецоцентат

Обсиспецоцентасустотеид

Обсиспецоцентасустатит

Обсиспецоцентасубстант

Обсиспецоцентасуперстант

Обсиспецоцентасустатант

Обсиспецоцентасустатат

Обсицентат

Обсицентасустотеид

Обсицентасустатит

Обсицентасубстант

Обсицентасуперстант

Обсицентасустатант

Обсицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-PEQUX-BC/A-6
DT-PEQUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти
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617

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецитат

Обсиспецацентотеид

Обсиспецацентитит

Обсиспецатрансцентит

Обсиспецаинцентит

Обсиспецацентит

Обсиспецацентат

Обсиспецитант

Обсиспецецентотеид

Обсиспецецентитит

Обсиспецетрансцентит

Обсиспецеинцентит

Обсиспецецентит

Обсиспецецентат

Обсифортив

Обсифорцентотеид

Обсифорцентитит

Обсифортрансцентит

Обсифоринцентит

Обсифорцентит

Обсифорцентат

Обсиконтив

Обсиконцентотеид

Обсиконцентитит

Обсиконтрансцентит

Обсиконинцентит

Обсиконцентит

Обсиконцентат

Обсиспецитит

Обсиспецицентотеид

Обсиспецицентитит

Обсиспецитрансцентит

Обсиспециинцентит

Обсиспецицентит

Обсиспецицентат

Обсиспецотеид

Обсиспецоцентотеид

Обсиспецоцентитит

Обсиспецотрансцентит

Обсиспецоинцентит

Обсиспецоцентит

Обсиспецоцентат

PQХипертипотеид

Обсицентотеид

Обсицентитит

Обситрансцентит

Обсиинцентит

Обтсцентит

Обсицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустотеид

Обсиспецацентосустотеид

Обсиспецацентисустотеид

Обсиспецатранссустотеид

Обсиспецаинценсустотеид

Обсиспецацентесустотеид

Обсиспецацентасустотеид

Обсиспецесустотеид

Обсиспецецентосустотеид

Обсиспецецентисустотеид

Обсиспецетранссустотеид

Обсиспецеинценсустотеид

Обсиспецецентесустотеид

Обсиспецецентасустотеид

Обсифорсустотеид

Обсифорцентосустотеид

Обсифорцентисустотеид

Обсифортранссустотеид

Обсифоринценсустотеид

Обсифорцентесустотеид

Обсифорцентасустотеид

Обсиконсустотеид

Обсиконцентосустотеид

Обсиконцентисустотеид

Обсиконтранссустотеид

Обсиконинценсустотеид

Обсиконцентесустотеид

Обсиконцентасустотеид

Обсиспецисустотеид

Обсиспецицентосустотеид

Обсиспецицентисустотеид

Обсиспецитранссустотеид

Обсиспециинценсустотеид

Обсиспецицентесустотеид

Обсиспецицентасустотеид

Обсиспецосустотеид

Обсиспецоцентосустотеид

Обсиспецоцентисустотеид

Обсиспецотранссустотеид

Обсиспецоинценсустотеид

Обсиспецоцентесустотеид

Обсиспецоцентасустотеид

Обсисустотеид

Обсицентосустотеид

Обсицентисустотеид

Обситранссустотеид

Обсиинценсустотеид

Обсиценте
сустотеид

Обсицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустатит

Обсиспецацентосустатит

Обсиспецацентисустатит

Обсиспецатранссустатит

Обсиспецаинценсустатит

Обсиспецацентесустатит

Обсиспецацентасустатит

Обсиспецесустатит

Обсиспецецентосустатит

Обсиспецецентисустатит

Обсисубтиспецетранссуста-

Обсиспецеинценсустатит

Обсиспецецентесустатит

Обсиспецецентасустатит

Обсифорцентосустатит

Обсифорцентисустатит

Обсифортранссустатит

Обсифоринценсустатит

Обсифорцентесустатит

Обсифорцентасустатит

Обсиконсустатит

Обсиконцентосустатит

Обсиконцентисустатит

Обсиконтранссустатит

Обсиконинценсустатит

Обсиконцентесустатит

Обсиконцентасустатит

Обсиспецисустатит

Обсиспецицентосустатит

Обсиспецицентисустатит

Обсиспецитранссустатит

Обсиспециинценсустатит

Обсиспецицентесустатит

Обсиспецицентасустатит

Обсиспецосустатит

Обсиспецоцентосустатит

Обсиспецоцентисустатит

Обсиспецотранссустатит

Обсиспецоинценсустатит

Обсиспецоцентесустатит

Обсиспецоцентасустатит

Обсисустатит

Обсицентосустатит

Обсицентисустатит

Обситранссустатит

Обсиинценсустатит

Обсиценте
сустатит

Обсицентасустатит

Обсифорактсустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасубстант

Обсиспецацентосубстант

Обсиспецацентисубстант

Обсиспецатранссубстант

Обсиспецаинценсубстант

Обсиспецацентесубстант

Обсиспецацентасубстант

Обсиспецесубстант

Обсиспецецентосубстант

Обсиспецецентисубстант

Обсиспецетранссубстант

Обсиспецеинценсубстант

Обсиспецецентесубстант

Обсиспецецентасубстант

Обсифорцентосубстант

Обсифорцентисубстант

Обсифортранссубстант

Обсифоринценсубстант

Обсифорцентесубстант

Обсифорцентасубстант

Обсиконсубстант

Обсиконцентосубстант

Обсиконцентисубстант

Обсиконтранссубстант

Обсиконинценсубстант

Обсиконцентесубстант

Обсиконцентасубстант

Обсиспецисубстант

Обсиспецицентосубстант

Обсиспецицентисубстант

Обсиспецитранссубстант

Обсиспециинценсубстант

Обсиспецицентесубстант

Обсиспецицентасубстант

Обсиспецосубстант

Обсиспецоцентосубстант

Обсиспецоцентисубстант

Обсиспецотранссубстант

Обсиспецоинценсубстант

Обсиспецоцентесубстант

Обсиспецоцентасубстант

Обсисубстант

Обсицентосубстант

Обсицентисубстант

Обситранссубстант

Обсиинценсубстант

Обсиценте
субстант

Обсицентасубстант

Обсифорактсубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасуперстант

Обсиспецацентосуперстант

Обсиспецацентисуперстант

Обсисубтиспецатранссуперс-

Обсиспецаинценсуперстант

Обсиспецацентесуперстант

Обсиспецацентасуперстант

Обсиспецесуперстант

Обсиспецецентосуперстант

Обсиспецецентисуперстант

Обсиспецетранссуперстант

Обсиспецеинценсуперстант

Обсиспецецентесуперстант

Обсиспецецентасуперстант

Обсифорсуперстант

Обсифорцентосуперстант

Обсифорцентисуперстант

Обсифортранссуперстант

Обсифоринценсуперстант

Обсифорцентесуперстант

Обсифорцентасуперстант

Обсиконсуперстант

Обсиконцентосуперстант

Обсиконцентисуперстант

Обсиконтранссуперстант

Обсиконинценсуперстант

Обсиконцентесуперстант

Обсиконцентасуперстант

Обсиспецисуперстант

Обсиспецицентосуперстант

Обсиспецицентисуперстант

Обсиспецитранссуперстант

Обсиспециинценсуперстант

Обсиспецицентесуперстант

Обсиспецицентасуперстант

Обсиспецосуперстант

Обсиспецоцентосуперстант

Обсиспецоцентисуперстант

Обсиспецотранссуперстант

Обсиспецоинценсуперстант

Обсиспецоцентесуперстант

Обсиспецоцентасуперстант

Обсисуперстант

Обсицентосуперстант

Обсицентисуперстант

Обситранссуперстант

Обсиинценсуперстант

Обсиценте
суперстант

Обсицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустатант

Обсиспецацентосустатант

Обсиспецацентисустатант

Обсиспецатранссустатант

Обсиспецаинценсустатант

Обсиспецацентесустатант

Обсиспецацентасустатант

Обсиспецесустатант

Обсиспецецентосустатант

Обсиспецецентисустатант

Обсиспецетранссустатант

Обсиспецеинценсустатант

Обсиспецецентесустатант

Обсифорсустатант

Обсифорцентосустатант

Обсифорцентисустатант

Обсифортранссустатант

Обсифоринценсустатант

Обсифорцентесустатант

Обсифорцентасустатант

Обсиконсустатант

Обсиконцентосустатант

Обсиконцентисустатант

Обсиконтранссустатант

Обсиконинценсустатант

Обсиконцентесустатант

Обсиконцентасустатант

Обсиспецисустатант

Обсиспецицентосустатант

Обсиспецицентисустатант

Обсиспецитранссустатант

Обсиспециинценсустатант

Обсиспецицентесустатант

Обсиспецицентасустатант

Обсиспецосустатант

Обсиспецоцентосустатант

Обсиспецоцентисустатант

Обсиспецотранссустатант

Обсиспецоинценсустатант

Обсиспецоцентесустатант

Обсиспецоцентасустатант

Обсисустатант

Обсицентосустатант

Обсицентисустатант

Обситранссустатант

Обсиинценсустатант

Обсиценте
сустатант

Обсицентасустатант

Обсиспецецентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецасустатат

Обсиспецацентосустатат

Обсиспецацентисустатат

Обсиспецатранссустатат

Обсиспецаинценсустатат

Обсиспецацентесустатат

Обсиспецацентасустатат

Обсиспецесустатат

Обсиспецецентосустатат

Обсиспецецентисустатат

Обсиспецетранссустатат

Обсиспецеинценсустатат

Обсиспецецентесустатат

Обсиспецецентасустатат

Обсифорсустатат

Обсифорцентосустатат

Обсифорцентисустатат

Обсифортранссустатат

Обсифоринценсустатат

Обсифорцентесустатат

Обсифорцентасустатат

Обсиконсустатат

Обсиконцентосустатат

Обсиконцентисустатат

Обсиконтранссустатат

Обсиконинценсустатат

Обсиконцентесустатат

Обсиконцентасустатат

Обсиспецисустатат

Обсиспецицентосустатат

Обсиспецицентисустатат

Обсиспецитранссустатат

Обсиспециинценсустатат

Обсиспецицентесустатат

Обсиспецицентасустатат

Обсиспецосустатат

Обсиспецоцентосустатат

Обсиспецоцентисустатат

Обсиспецотранссустатат

Обсиспецоинценсустатат

Обсиспецоцентесустатат

Обсиспецоцентасустатат

Обсисустатат

Обсицентосустатат

Обсицентисустатат

Обситранссустатат

Обсиинценсустатат

Обсиценте
сустатат

Обсицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсицентат

Обсицентасустотеид

Обсицентасустатит

Обсицентасубстант

Обсицентасуперстант

Обсицентасустатант

Обсицентасустатат

Обсицентит

Обсицентесустотеид

Обсицентесустатит

Обсицентесубстант

Обсицентесуперстант

Обсицентесустатант

Обсицентесустатат

Обсиинцентит

Обсиинценсустотеид

Обсиинценсустатит

Обсиинценсубстант

Обсиинценсуперстант

Обсиинценсустатант

Обсиинценсустатат

Обситрансцентит

Обситранссустотеид

Обситранссустатит

Обситранссубстант

Обситранссуперстант

Обситранссустатант

Обситранссустатат

Обсицентитит

Обсицентисустотеид

Обсицентисустатит

Обсицентисубстант

Обсицентисуперстант

Обсицентисустатант

Обсицентисустатат

Обсицентотеид

Обсицентосустотеид

Обсицентосустатит

Обсицентосубстант

Обсицентосуперстант

Обсицентосустатант

Обсицентосустатат

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецоцентат

Обсиспецоцентасустотеид

Обсиспецоцентасустатит

Обсисубтиспецоцентасубс-

Обсиспецоцентасуперстант

Обсиспецоцентасустатант

Обсиспецоцентасустатат

Обсиспецоцентит

Обсиспецоцентесустотеид

Обсиспецоцентесустатит

Обсиспецоцентесубстант

Обсиспецоцентесуперстант

Обсиспецоцентесустатант

Обсиспецоцентесустатат

Обсиспецоинцентит

Обсиспецоинценсустотеид

Обсиспецоинценсустатит

Обсиспецоинценсубстант

Обсиспецоинценсуперстант

Обсиспецоинценсустатант

Обсиспецоинценсустатат

Обсиспецотрансцентит

Обсиспецотранссустотеид

Обсиспецотранссустатит

Обсиспецотранссубстант

Обсиспецотранссуперстант

Обсиспецотранссустатант

Обсиспецотранссустатат

Обсиспецоцентитит

Обсиспецоцентисустотеид

Обсиспецоцентисустатит

Обсиспецоцентисубстант

Обсиспецоцентисуперстант

Обсиспецоцентисустатант

Обсиспецоцентисустатат

Обсиспецоцентотеид

Обсиспецоцентосустотеид

Обсиспецоцентосустатит

Обсиспецоцентосубстант

Обсиспецоцентосуперстант

Обсиспецоцентосустатант

Обсиспецоцентосустатат

Обсиспецотеид

Обсиспецосустотеид

Обсиспецосустатит

Обсиспецосубстант

Обсиспецосуперстант

Обсиспецосустатант

Обсиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецицентат

Обсиспецицентасустотеид

Обсиспецицентасустатит

Обсиспецицентасубстант

Обсиспецицентасуперстант

Обсиспецицентасустатант

Обсиспецицентасустатат

Обсиспецицентит

Обсиспецицентесустотеид

Обсиспецицентесустатит

Обсиспецицентесубстант

Обсиспецицентесуперстант

Обсиспецицентесустатант

Обсиспецицентесустатат

Обсиспециинцентит

Обсиспециинценсустотеид

Обсиспециинценсустатит

Обсиспециинценсубстант

Обсиспециинценсуперстант

Обсиспециинценсустатант

Обсиспециинценсустатат

Обсиспецитрансцентит

Обсиспецитранссустотеид

Обсиспецитранссустатит

Обсиспецитранссубстант

Обсиспецитранссуперстант

Обсиспецитранссустатант

Обсиспецитранссустатат

Обсиспецицентитит

Обсиспецицентисустотеид

Обсиспецицентисустатит

Обсиспецицентисубстант

Обсиспецицентисуперстант

Обсиспецицентисустатант

Обсиспецицентисустатат

Обсиспецицентотеид

Обсиспецицентосустотеид

Обсиспецицентосустатит

Обсиспецицентосубстант

Обсиспецицентосуперстант

Обсиспецицентосустатант

Обсиспецицентосустатат

Обсиспецитит

Обсиспецисустотеид

Обсиспецисустатит

Обсиспецисубстант

Обсиспецисуперстант

Обсиспецисустатант

Обсиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконспецицентат

Обсиконцентасустотеид

Обсиконцентасустатит

Обсиконцентасубстант

Обсиконцентасуперстант

Обсиконцентасустатант

Обсиконцентасустатат

Обсиконцентит

Обсиконцентесустотеид

Обсиконцентесустатит

Обсиконцентесубстант

Обсиконцентесуперстант

Обсиконцентесустатант

Обсиконцентесустатат

Обсиконинцентит

Обтиконинценсустотеид

Обсиконинценсустатит

Обсиконинценсубстант

Обсиконинценсуперстант

Обсиконинценсустатант

Обсиконинценсустатат

Обсиконтрансцентит

Обсиконтранссустотеид

Обсиконтранссустатит

Обсиконтранссубстант

Обсиконтранссуперстант

Обсиконтранссустатант

Обсиконтранссустатат

Обсиконцентитит

Обсиконцентисустотеид

Обсиконцентисустатит

Обсиконцентисубстант

Обсиконцентисуперстант

Обсиконцентисустатант

Обсиконцентисустатат

Обсиконцентотеид

Обсиконцентосустотеид

Обсиконцентосустатит

Обсиконцентосубстант

Обсиконцентосуперстант

Обсиконцентосустатант

Обсиконцентосустатат

Обсиконтив

Обсиконсустотеид

Обсиконсустатит

Обсиконсубстант

Обсиконсуперстант

Обсиконсустатант

Обсиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсифорспецицентат

Обсифорцентасустотеид

Обсифорцентасустатит

Обсифорцентасубстант

Обсифорцентасуперстант

Обсифорцентасустатант

Обсифорцентасустатат

Обсифорцентит

Обсифорцентесустотеид

Обсифорцентесустатит

Обсифорцентесубстант

Обсифорцентесуперстант

Обсифорцентесустатант

Обсифорцентесустатат

Обсифоринцентит

Обсифоринценсустотеид

Обсифоринценсустатит

Обсифоринценсубстант

Обсифоринценсуперстант

Обсифоринценсустатант

Обсифоринценсустатат

Обсифортрансцентит

Обсифортранссустотеид

Обсифортранссустатит

Обсифортранссубстант

Обсифортранссуперстант

Обсифортранссустатант

Обсифортранссустатат

Обсифорцентитит

Обсифорцентисустотеид

Обсифорцентисустатит

Обсифорцентисубстант

Обсифорцентисуперстант

Обсифорцентисустатант

Обсифорцентисустатат

Обсифорцентотеид

Обсифорцентосустотеид

Обсифорцентосустатит

Обсифорцентосубстант

Обсифорцентосуперстант

Обсифорцентосустатант

Обсифорцентосустатат

Обсифортив

Обсифорсустотеид

Обсифорсустатит

Обсифорсубстант

Обсифорсуперстант

Обсифорсустатант

Обсифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспеце
центат

Обсиспецецентасустотеид

Обсиспецецентасустатит

Обсиспецецентасубстант

Обсиспецецентасуперстант

Обсиспецецентасустатант

Обсиспецецентасустатат

Обсиспецецентит

Обсиспецецентесустотеид

Обсиспецецентесустатит

Обсиспецецентесубстант

Обсиспецецентесуперстант

Обсиспецецентесустатант

Обсиспецецентесустатат

Обсиспецеинцентит

Обсиспецеинценсустотеид

Обсиспецеинценсустатит

Обсиспецеинценсубстант

Обсиспецеинценсуперстант

Обсиспецеинценсустатант

Обсиспецеинценсустатат

Обсиспецетрансцентит

Обсиспецетранссустотеид

Обсиспецетранссустатит

Обсиспецетранссубстант

Обсиспецетранссуперстант

Обсиспецетранссустатант

Обсиспецетранссустатат

Обсиспецецентитит

Обсиспецецентисустотеид

Обсиспецецентисустатит

Обсиспецецентисубстант

Обсиспецецентисуперстант

Обсиспецецентисустатант

Обсиспецецентисустатат

Обсиспецецентотеид

Обсиспецецентосустотеид

Обтиспецецентосустатит

Обсиспецецентосубстант

Обсиспецецентосуперстант

Обсиспецецентосустатант

Обсиспецецентосустатат

Обсиспецитант

Обсиспецесустотеид

Обсиспецесустатит

Обсиспецесубстант

Обсиспецесуперстант

Обсиспецесустатант

Обсиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспеца
центат

Обсиспецацентасустотеид

Обсиспецацентасустатит

Обсиспецацентасубстант

Обсиспецацентасуперстант

Обсиспецацентасустатант

Обсиспецацентасустатат

Обсиспецацентит

Обсиспецацентесустотеид

Обсиспецацентесустатит

Обсиспецацентесубстант

Обсиспецацентесуперстант

Обсиспецацентесустатант

Обсиспецацентесустатат

Обсиспецаинцентит

Обсиспецаинценсустотеид

Обсиспецаинценсустатит

Обсиспецаинценсубстант

Обсиспецаинценсуперстант

Обсиспецаинценсустатант

Обсиспецаинценсустатат

Обсиспецатрансцентит

Обсиспецатранссустотеид

Обсиспецатранссустатит

Обсиспецатранссубстант

Обсиспецатранссуперстант

Обсиспецатранссустатант

Обсиспецатранссустатат

Обсиспецацентитит

Обсиспецацентисустотеид

Обсиспецацентисустатит

Обсиспецацентисубстант

Обсиспецацентисуперстант

Обсиспецацентисустатант

СубсиОецацентисустатат

Обсиспецацентотеид

Обсиспецацентосустотеид

Обсиспецацентосустатит

Обсиспецацентосубстант

Обсиспецацентосуперстант

Обсиспецацентосустатант

Обсиспецацентосустатат

Обсиспецитат

Обсиспецасустотеид

Обсиспецасустатит

Обсиспецасубстант

Обсиспецасуперстант

Обсиспецасустатант

Обсиспецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the
explicite rational derelevant typical economic subexoobtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни рационални
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти и означавано с
индекс DT-PEOUX. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена
върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните рационални дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например актив на инцентита, актив на инцентита на субстанта).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: актсубстант, което означава актив на
субстанта; контрансцентит, което означава контив на трансцентита; специсустатант, което означава специтит на сустатанта).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически POхипертипотеид, т.е. рационален икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотеид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустатит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
4. Икономически обтисубстант (съкр. – обтисубс).
5. Икономически обтисуперстант (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустатант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстант и икономически обтисуперстант.
7. Икономически обтиобтисустатат (съкр. – обтиобтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтицентотеид (съкр. – обтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обтицентитит (съкр. – обтиценти) (икономически обтиуницентит) – единство на икономическия обтитрансцентит и икономическия
обтиинцентит.
4. Икономически обтитрансцентит (съкр. – обтитранс).
5. Икономически обтиинцентит (съкр. – обтиинцен).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически обтицентит (съкр. – обтиценте) (икономически обтицентант) – общо понятие за икономически обтитрансцентит и икономически
обтиинцентит.
7. Икономически обтицентат (съкр. – обтицента) – двойка, състояща се
от икономическия обтитрансцентит и икономическия обтиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецотеид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецитит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
4. Икономически обтиконтив (съкр. – обтикон) (икономически обтиспецитент).
5. Икономически обтифортив (съкр. – обтифор) (икономически обтиспецитинт).
6. Икономически обтиспецитант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономически обтиконтив и икономически обтифортив.
7. Икономически обтиспецитат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
рационални дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти
(с индекс DT-PEOUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOUXBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни експлицитни рационални дерелвантни типични икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOUX-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
C

A

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

DT-PEOUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецитат

Обтиспецасустотеид

Обтиспецасустатит

Обтиспецасубстант

Обтиспецасуперстант

Обтиспецасустатант

Обтиспецасустатат

Обтиспецитант

Обтиспецесустотеид

Обтиспецесустатит

Обтиспецесубстант

Обтиспецесуперстант

Обтиспецесустатант

Обтиспецесустатат

Обтифортив

Обтифорсустотеид

Обтифорсустатит

Обтифорсубстант

Обтифорсуперстант

Обтифорсустатант

Обтифорсустатат

Обтиконтив

Обтиконсустотеид

Обтиконсустатит

Обтиконсубстант

Обтиконсуперстант

Обтиконсустатант

Обтиконсустатат

Обтиспецитит

Обтиспецисустотеид

Обтиспецисустатит

Обтиспецисубстант

Обтиспецисуперстант

Обтиспецисустатант

Обтиспецисустатат

Обтиспецотеид

Обтиспецосустотеид

Обтиспецосустатит

Обтиспецосубстант

Обтиспецосуперстант

Обтиспецосустатант

Обтиспецосустатат

POХипертипотеид

Обтисустотеид

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентотеид

Обтиспецацентосустотеид

Обтиспецацентосустатит

Обтиспецацентосубстант

Обтисубтиспецацентосуперс-

Обтиспецацентосустатант

Обтиспецацентосустатат

Обтиспецецентотеид

Обтиспецецентосустотеид

Обтиспецецентосустатит

Обтиспецецентосубстант

Обтиспецецентосуперстант

Обтиспецецентосустатант

Обтиспецецентосустатат

Обтифорцентотеид

Обтифорцентосустотеид

Обтифорцентосустатит

Обтифорцентосубстатн

Обтифорцентосуперстант

Обтифорцентосустатант

Обтифорцентосустатат

Обтиконцентотеид

Обтиконцентосустотеид

Обтиконцентосустатит

Обтиконцентосубстант

Обтиконцентосуперстант

Обтиконцентосустатант

Обтиконцентосустатат

Обтиспецицентотеид

Обтиспецицентосустотеид

Обтиспецицентосустатит

Обтисубтиспецицентосубс-

Обтиспецицентосуперстант

Обтиспецицентосустатант

Обтиспецицентосустатат

Обтиспецоцентотеид

Обтиспецоцентосустотеид

Обтиспецоцентосустатит

Обтиспецоцентосубстант

Обтиспецоцентосуперстант

Обтиспецоцентосустатант

Обтиспецоцентосустатат

Обтицентотеид

Обтицентосустотеид

Обтицентосустатит

Обтицентосубстант

Обтицентосуперстант

Обтицентосустатант

Обтицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентитит

Обтиспецацентисустотеид

Обтиспецацентисустатит

Обтиспецацентисубстант

Обтиспецацентисуперстант

Обтиспецацентисустатант

Обтиспецацентисустатат

Обтиспецецентитит

Обтиспецецентисустотеид

Обтиспецецентисустатит

Обтиспецецентисубстант

Обтиспецецентисуперстант

Обтиспецецентисустатант

Обтиспецецентисустатат

Обтифорцентитит

Обтифорцентисустотеид

Обтифорцентисустатит

Обтифорцентисубстант

Обтифорцентисуперстант

Обтифорцентисустатант

Обтифорцентисустатат

Обтиконцентитит

Обтиконцентисустотеид

Обтиконцентисустатит

Обтиконцентисубстант

Обтиконцентисуперстант

Обтиконцентисустатант

Обтиконцентисустатат

Обтиспецицентитит

Обтиспецицентисустотеид

Обтиспецицентисустатит

Обтиспецицентисубстант

Обтиспецицентисуперстант

Обтиспецицентисустатант

Обтиспецицентисустатат

Обтиспецоцентитит

Обтиспецоцентисустотеид

Обтиспецоцентисустатит

Обтиспецоцентисубстант

Обтиспецоцентисуперстант

Обтиспецоцентисустатант

Обтиспецоцентисустатат

Обтицентитит

Обтицентисустотеид

Обтицентисустатит

Обтицентисубстант

Обтицентисуперстант

Обтицентисустатант

Обтицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецатрансцентит

Обтиспецатранссустотеид

Обтиспецатранссустатит

Обтиспецатранссубстант

Обтиспецатранссуперстант

Обтиспецатранссустатант

Обтиспецатранссустатат

Обтиспецетрансцентит

Обтиспецетранссустотеид

Обтиспецетранссустатит

Обтиспецетранссубстант

Обтиспецетранссуперстант

Обтиспецетранссустатант

Обтиспецетранссустатат

Обтифортрансцентит

Обтифортранссустотеид

Обтифортранссустатит

Обтифортранссубстант

Обтифортранссуперстант

Обтифортранссустатант

Обтифортранссустатат

Обтиконтрансцентит

Обтиконтранссустотеид

Обтиконтранссустатит

Обтиконтранссубстант

Обтиконтранссуперстант

Обтиконтранссустатант

Обтиконтранссустатат

Обтиспецитрансцентит

Обтиспецитранссустотеид

Обтиспецитранссустатит

Обтиспецитранссубстант

Обтиспецитранссуперстант

Обтиспецитранссустатант

Обтиспецитранссустатат

Обтиспецотрансцентит

Обтиспецотранссустотеид

Обтиспецотранссустатит

Обтиспецотранссубстант

Обтиспецотранссуперстант

Обтиспецотранссустатант

Обтиспецотранссустатат

Обтитрансцентит

Обтитранссустотеид

Обтитранссустатит

Обтитранссубстант

Обтитранссуперстант

Обтитранссустатант

Обтитранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецаинцентит

Обтиспецаинценсустотеид

Обтиспецаинценсустатит

Обтиспецаинценсубстант

Обтиспецаинценсуперстант

Обтиспецаинценсустатант

Обтиспецаинценсустатат

Обтиспецеинцентит

Обтиспецеинценсустотеид

Обтиспецеинценсустатит

Обтиспецеинценсубстант

Обтиспецеинценсуперстант

Обтиспецеинценсустатант

Обтиспецеинценсустатат

Обтифоринцентит

Обтифоринценсустотеид

Обтифоринценсустатит

Обтифоринценсубстант

Обтифоринценсуперстант

Обтифоринценсустатант

Обтифоринценсустатат

Обтиконинцентит

Обтиконинценсустотеид

Обтиконинценсустатит

Обтиконинценсубстант

Обтиконинценсуперстант

Обтиконинценсустатант

Обтиконинценсустатат

Обтиспециинцентит

Обтиспециинценсустотеид

Обтиспециинценсустатит

Обтиспециинценсубстант

Обтиспециинценсуперстант

Обтиспециинценсустатант

Обтиспециинценсустатат

Обтиспецоинцентит

Обтиспецоинценсустотеид

Обтиспецоинценсустатит

Обтиспецоинценсубстант

Обтиспецоинценсуперстант

Обтиспецоинценсустатант

Обтиспецоинценсустатат

Обтиинцентит

Обтиинценсустотеид

Обтиинценсустатит

Обтиинценсубстант

Обтиинценсуперстант

Обтиинценсустатант

Обтиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентит

Обтиспецацентесустотеид

Обтисубтиспецацентесуста-

Обтиспецацентесубстант

Обтиспецацентесуперстант

Обтиспецацентесустатант

Обтиспецацентесустатат

Обтиспецецентит

Обтиспецецентесустотеид

Обтиспецецентесустатит

Обтиспецецентесубстант

Обтиспецецентесуперстант

Обтиспецецентесустатант

Обтиспецецентесустатат

Обтифорцентит

Обтифорцентесустотеид

Обтифорцентесустатит

Обтифорцентесубстант

Обтифорцентесуперстант

Обтифорцентесустатант

Обтифорцентесустатат

Обтиконцентит

Обтиконцентесустотеид

Обтиконцентесустатит

Обтиконцентесубстант

Обтиконцентесуперстант

Обтиконцентесустатант

Обтиконцентесустатат

Обтиспецицентит

Обтиспецицентесустотеид

Обтиспецицентесустатит

Обтиспецицентесубстант

Обтисубтиспецицентесуперс-

Обтиспецицентесустатант

Обтиспецицентесустатат

Обтиспецоцентит

Обтиспецоцентесустотеид

Обтиспецоцентесустатит

Обтиспецоцентесубстант

Обтиспецоцентесуперстант

Обтиспецоцентесустатант

Обтиспецоцентесустатат

Обтицентит

Обтицентесустотеид

Обтицентесустатит

Обтицентесубстант

Обтицентесуперстант

Обтицентесустатант

Обтицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецацентат

Обтиспецацентасустотеид

Обтиспецацентасустатит

Обтиспецацентасубстант

Обтиспецацентасуперстант

Обтиспецацентасустатант

Обтиспецацентасустатат

Обтиспецецентат

Обтиспецецентасустотеид

Обтиспецецентасустатит

Обтиспецецентасубстант

Обтиспецецентасуперстант

Обтиспецецентасустатант

Обтиспецецентасустатат

Обтифорцентат

Обтифорцентасустотеид

Обтифорцентасустатит

Обтифорцентасубстант

Обтифорцентасуперстант

Обтифорцентасустатант

Обтифорцентасустатат

Обтиконцентат

Обтиконцентасустотеид

Обтиконцентасустатит

Обтиконцентасубстант

Обтиконцентасуперстант

Обтиконцентасустатант

Обтиконцентасустатат

Обтиспецицентат

Обтиспецицентасустотеид

Обтиспецицентасустатит

Обтиспецицентасубстант

Обтиспецицентасуперстант

Обтиспецицентасустатант

Обтиспецицентасустатат

Обтиспецоцентат

Обтиспецоцентасустотеид

Обтиспецоцентасустатит

Обтиспецоцентасубстант

Обтиспецоцентасуперстант

Обтиспецоцентасустатант

Обтиспецоцентасустатат

Обтицентат

Обтицентасустотеид

Обтицентасустатит

Обтицентасубстант

Обтицентасуперстант

Обтицентасустатант

Обтицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-PEOUX-BC/A-6
DT-PEOUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецитат

Обтиспецацентотеид

Обтиспецацентитит

Обтиспецатрансцентит

Обтиспецаинцентит

Обтиспецацентит

Обтиспецацентат

Обтиспецитант

Обтиспецецентотеид

Обтиспецецентитит

Обтиспецетрансцентит

Обтиспецеинцентит

Обтиспецецентит

Обтиспецецентат

Обтифортив

Обтифорцентотеид

Обтифорцентитит

Обтифортрансцентит

Обтифоринцентит

Обтифорцентит

Обтифорцентат

Обтиконтив

Обтиконцентотеид

Обтиконцентитит

Обтиконтрансцентит

Обтиконинцентит

Обтиконцентит

Обтиконцентат

Обтиспецитит

Обтиспецицентотеид

Обтиспецицентитит

Обтиспецитрансцентит

Обтиспециинцентит

Обтиспецицентит

Обтиспецицентат

Обтиспецотеид

Обтиспецоцентотеид

Обтиспецоцентитит

Обтиспецотрансцентит

Обтиспецоинцентит

Обтиспецоцентит

Обтиспецоцентат

POХипертипотеид

Обтицентотеид

Обтицентитит

Обтитрансцентит

Обтиинцентит

Обтицентит

Обтицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустотеид

Обтиспецацентосустотеид

Обтиспецацентисустотеид

Обтиспецатранссустотеид

Обтиспецаинценсустотеид

Обтиспецацентесустотеид

Обтиспецацентасустотеид

Обтиспецесустотеид

Обтиспецецентосустотеид

Обтиспецецентисустотеид

Обтиспецетранссустотеид

Обтиспецеинценсустотеид

Обтиспецецентесустотеид

Обтиспецецентасустотеид

Обтифорсустотеид

Обтифорцентосустотеид

Обтифорцентисустотеид

Обтифортранссустотеид

Обтифоринценсустотеид

Обтифорцентесустотеид

Обтифорцентасустотеид

Обтиконсустотеид

Обтиконцентосустотеид

Обтиконцентисустотеид

Обтиконтранссустотеид

Обтиконинценсустотеид

Обтиконцентесустотеид

Обтиконцентасустотеид

Обтиспецисустотеид

Обтиспецицентосустотеид

Обтиспецицентисустотеид

Обтиспецитранссустотеид

Обтиспециинценсустотеид

Обтиспецицентесустотеид

Обтиспецицентасустотеид

Обтиспецосустотеид

Обтиспецоцентосустотеид

Обтиспецоцентисустотеид

Обтиспецотранссустотеид

Обтиспецоинценсустотеид

Обтиспецоцентесустотеид

Обтиспецоцентасустотеид

Обтисустотеид

Обтицентосустотеид

Обтицентисустотеид

Обтитранссустотеид

Обтиинценсустотеид

Обтиценте
сустотеид

Обтицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустатит

Обтиспецацентосустатит

Обтиспецацентисустатит

Обтиспецатранссустатит

Обтиспецаинценсустатит

Обтиспецацентесустатит

Обтиспецацентасустатит

Обтиспецесустатит

Обтиспецецентосустатит

Обтиспецецентисустатит

Обтисубтиспецетранссуста-

Обтиспецеинценсустатит

Обтиспецецентесустатит

Обтиспецецентасустатит

Обтифорсустатит

Обтифорцентосустатит

Обтифорцентисустатит

Обтифортранссустатит

Обтифоринценсустатит

Обтифорцентесустатит

Обтифорцентасустатит

Обтиконсустатит

Обтиконцентосустатит

Обтиконцентисустатит

Обтиконтранссустатит

Обтиконинценсустатит

Обтиконцентесустатит

Обтиконцентасустатит

Обтиспецисустатит

Обтиспецицентосустатит

Обтиспецицентисустатит

Обтиспецитранссустатит

Обтиспециинценсустатит

Обтиспецицентесустатит

Обтиспецицентасустатит

Обтиспецосустатит

Обтиспецоцентосустатит

Обтиспецоцентисустатит

Обтиспецотранссустатит

Обтиспецоинценсустатит

Обтиспецоцентесустатит

Обтиспецоцентасустатит

Обтисустатит

Обтицентосустатит

Обтицентисустатит

Обтитранссустатит

Обтиинценсустатит

Обтиценте
сустатит

Обтицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасубстант

Обтиспецацентосубстант

Обтиспецацентисубстант

Обтиспецатранссубстант

Обтиспецаинценсубстант

Обтиспецацентесубстант

Обтиспецацентасубстант

Обтиспецесубстант

Обтиспецецентосубстант

Обтиспецецентисубстант

Обтиспецетранссубстант

Обтиспецеинценсубстант

Обтиспецецентесубстант

Обтиспецецентасубстант

Обтифорсубстант

Обтифорцентосубстант

Обтифорцентисубстант

Обтифортранссубстант

Обтифоринценсубстант

Обтифорцентесубстант

Обтифорцентасубстант

Обтиконсубстант

Обтиконцентосубстант

Обтиконцентисубстант

Обтиконтранссубстант

Обтиконинценсубстант

Обтиконцентесубстант

Обтиконцентасубстант

Обтиспецисубстант

Обтиспецицентосубстант

Обтиспецицентисубстант

Обтиспецитранссубстант

Обтиспециинценсубстант

Обтиспецицентесубстант

Обтиспецицентасубстант

Обтиспецосубстант

Обтиспецоцентосубстант

Обтиспецоцентисубстант

Обтиспецотранссубстант

Обтиспецоинценсубстант

Обтиспецоцентесубстант

Обтиспецоцентасубстант

Обтисубстант

Обтицентосубстант

Обтицентисубстант

Обтитранссубстант

Обтиинценсубстант

Обтиценте
субстант

Обтицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасуперстант

Обтиспецацентосуперстант

Обтиспецацентисуперстант

Обтисубтиспецатранссуперс-

Обтиспецаинценсуперстант

Обтиспецацентесуперстант

Обтиспецацентасуперстант

Обтиспецесуперстант

Обтиспецецентосуперстант

Обтиспецецентисуперстант

Обтиспецетранссуперстант

Обтиспецеинценсуперстант

Обтиспецецентесуперстант

Обтиспецецентасуперстант

Обтифорсуперстант

Обтифорцентосуперстант

Обтифорцентисуперстант

Обтифортранссуперстант

Обтифоринценсуперстант

Обтифорцентесуперстант

Обтифорцентасуперстант

Обтиконсуперстант

Обтиконцентосуперстант

Обтиконцентисуперстант

Обтиконтранссуперстант

Обтиконинценсуперстант

Обтиконцентесуперстант

Обтиконцентасуперстант

Обтиспецисуперстант

Обтиспецицентосуперстант

Обтиспецицентисуперстант

Обтиспецитранссуперстант

Обтиспециинценсуперстант

Обтиспецицентесуперстант

Обтиспецицентасуперстант

Обтиспецосуперстант

Обтиспецоцентосуперстант

Обтиспецоцентисуперстант

Обтиспецотранссуперстант

Обтиспецоинценсуперстант

Обтиспецоцентесуперстант

Обтиспецоцентасуперстант

Обтисуперстант

Обтицентосуперстант

Обтицентисуперстант

Обтитранссуперстант

Обтиинценсуперстант

Обтиценте
суперстант

Обтицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустатант

Обтиспецацентосустатант

Обтиспецацентисустатант

Обтиспецатранссустатант

Обтиспецаинценсустатант

Обтиспецацентесустатант

Обтиспецацентасустатант

Обтиспецесустатант

Обтиспецецентосустатант

Обтиспецецентисустатант

Обтиспецетранссустатант

Обтиспецеинценсустатант

Обтиспецецентесустатант

Обтифорсустатант

Обтифорцентосустатант

Обтифорцентисустатант

Обтифортранссустатант

Обтифоринценсустатант

Обтифорцентесустатант

Обтифорцентасустатант

Обтиконсустатант

Обтиконцентосустатант

Обтиконцентисустатант

Обтиконтранссустатант

Обтиконинценсустатант

Обтиконцентесустатант

Обтиконцентасустатант

Обтиспецисустатант

Обтиспецицентосустатант

Обтиспецицентисустатант

Обтиспецитранссустатант

Обтиспециинценсустатант

Обтиспецицентесустатант

Обтиспецицентасустатант

Обтиспецосустатант

Обтиспецоцентосустатант

Обтиспецоцентисустатант

Обтиспецотранссустатант

Обтиспецоинценсустатант

Обтиспецоцентесустатант

Обтиспецоцентасустатант

Обтисустатант

Обтицентосустатант

Обтицентисустатант

Обтитранссустатант

Обтиинценсустатант

Обтиценте
сустатант

Обтицентасустатант

Обтиспецецентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецасустатат

Обтиспецацентосустатат

Обтиспецацентисустатат

Обтиспецатранссустатат

Обтиспецаинценсустатат

Обтиспецацентесустатат

Обтиспецацентасустатат

Обтиспецесустатат

Обтиспецецентосустатат

Обтиспецецентисустатат

Обтиспецетранссустатат

Обтиспецеинценсустатат

Обтиспецецентесустатат

Обтиспецецентасустатат

Обтифорсустатат

Обтифорцентосустатат

Обтифорцентисустатат

Обтифортранссустатат

Обтифоринценсустатат

Обтифорцентесустатат

Обтифорцентасустатат

Обтиконсустатат

Обтиконцентосустатат

Обтиконцентисустатат

Обтиконтранссустатат

Обтиконинценсустатат

Обтиконцентесустатат

Обтиконцентасустатат

Обтиспецисустатат

Обтиспецицентосустатат

Обтиспецицентисустатат

Обтиспецитранссустатат

Обтиспециинценсустатат

Обтиспецицентесустатат

Обтиспецицентасустатат

Обтиспецосустатат

Обтиспецоцентосустатат

Обтиспецоцентисустатат

Обтиспецотранссустатат

Обтиспецоинценсустатат

Обтиспецоцентесустатат

Обтиспецоцентасустатат

Обтисустатат

Обтицентосустатат

Обтицентисустатат

Обтитранссустатат

Обтиинценсустатат

Обтиценте
сустатат

Обтицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтицентат

Обтицентасустотеид

Обтицентасустатит

Обтицентасубстант

Обтицентасуперстант

Обтицентасустатант

Обтицентасустатат

Обтицентит

Обтицентесустотеид

Обтицентесустатит

Обтицентесубстант

Обтицентесуперстант

Обтицентесустатант

Обтицентесустатат

Обтиинцентит

Обтиинценсустотеид

Обтиинценсустатит

Обтиинценсубстант

Обтиинценсуперстант

Обтиинценсустатант

Обтиинценсустатат

Обтитрансцентит

Обтитранссустотеид

Обтитранссустатит

Обтитранссубстант

Обтитранссуперстант

Обтитранссустатант

Обтитранссустатат

Обтицентитит

Обтицентисустотеид

Обтицентисустатит

Обтицентисубстант

Обтицентисуперстант

Обтицентисустатант

Обтицентисустатат

Обтицентотеид

Обтицентосустотеид

Обтицентосустатит

Обтицентосубстант

Обтицентосуперстант

Обтицентосустатант

Обтицентосустатат

POХипертипотеид

Обтисустотеид

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецоцентат

Обтиспецоцентасустотеид

Обтиспецоцентасустатит

Обтисубтиспецоцентасубс-

Обтиспецоцентасуперстант

Обтиспецоцентасустатант

Обтиспецоцентасустатат

Обтиспецоцентит

Обтиспецоцентесустотеид

Обтиспецоцентесустатит

Обтиспецоцентесубстант

Обтиспецоцентесуперстант

Обтиспецоцентесустатант

Обтиспецоцентесустатат

Обтиспецоинцентит

Обтиспецоинценсустотеид

Обтиспецоинценсустатит

Обтиспецоинценсубстант

Обтиспецоинценсуперстант

Обтиспецоинценсустатант

Обтиспецоинценсустатат

Обтиспецотрансцентит

Обтиспецотранссустотеид

Обтиспецотранссустатит

Обтиспецотранссубстант

Обтиспецотранссуперстант

Обтиспецотранссустатант

Обтиспецотранссустатат

Обтиспецоцентитит

Обтиспецоцентисустотеид

Обтиспецоцентисустатит

Обтиспецоцентисубстант

Обтиспецоцентисуперстант

Обтиспецоцентисустатант

Обтиспецоцентисустатат

Обтиспецоцентотеид

Обтиспецоцентосустотеид

Обтиспецоцентосустатит

Обтиспецоцентосубстант

Обтиспецоцентосуперстант

Обтиспецоцентосустатант

Обтиспецоцентосустатат

Обтиспецотеид

Обтиспецосустотеид

Обтиспецосустатит

Обтиспецосубстант

Обтиспецосуперстант

Обтиспецосустатант

Обтиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецицентат

Обтиспецицентасустотеид

Обтиспецицентасустатит

Обтиспецицентасубстант

Обтиспецицентасуперстант

Обтиспецицентасустатант

Обтиспецицентасустатат

Обтиспецицентит

Обтиспецицентесустотеид

Обтиспецицентесустатит

Обтиспецицентесубстант

Обтиспецицентесуперстант

Обтиспецицентесустатант

Обтиспецицентесустатат

Обтиспециинцентит

Обтиспециинценсустотеид

Обтиспециинценсустатит

Обтиспециинценсубстант

Обтиспециинценсуперстант

Обтиспециинценсустатант

Обтиспециинценсустатат

Обтиспецитрансцентит

Обтиспецитранссустотеид

Обтиспецитранссустатит

Обтиспецитранссубстант

Обтиспецитранссуперстант

Обтиспецитранссустатант

Обтиспецитранссустатат

Обтиспецицентитит

Обтиспецицентисустотеид

Обтиспецицентисустатит

Обтиспецицентисубстант

Обтиспецицентисуперстант

Обтиспецицентисустатант

Обтиспецицентисустатат

Обтиспецицентотеид

Обтиспецицентосустотеид

Обтиспецицентосустатит

Обтиспецицентосубстант

Обтиспецицентосуперстант

Обтиспецицентосустатант

Обтиспецицентосустатат

Обтиспецитит

Обтиспецисустотеид

Обтиспецисустатит

Обтиспецисубстант

Обтиспецисуперстант

Обтиспецисустатант

Обтиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконспецицентат

Обтиконцентасустотеид

Обтиконцентасустатит

Обтиконцентасубстант

Обтиконцентасуперстант

Обтиконцентасустатант

Обтиконцентасустатат

Обтиконцентит

Обтиконцентесустотеид

Обтиконцентесустатит

Обтиконцентесубстант

Обтиконцентесуперстант

Обтиконцентесустатант

Обтиконцентесустатат

Обтиконинцентит

Обтиконинценсустотеид

Обтиконинценсустатит

Обтиконинценсубстант

Обтиконинценсуперстант

Обтиконинценсустатант

Обтиконинценсустатат

Обтиконтрансцентит

Обтиконтранссустотеид

Обтиконтранссустатит

Обтиконтранссубстант

Обтиконтранссуперстант

Обтиконтранссустатант

Обтиконтранссустатат

Обтиконцентитит

Обтиконцентисустотеид

Обтиконцентисустатит

Обтиконцентисубстант

Обтиконцентисуперстант

Обтиконцентисустатант

Обтиконцентисустатат

Обтиконцентотеид

Обтиконцентосустотеид

Обтиконцентосустатит

Обтиконцентосубстант

Обтиконцентосуперстант

Обтиконцентосустатант

Обтиконцентосустатат

Обтиконтив

Обтиконсустотеид

Обтиконсустатит

Обтиконсубстант

Обтиконсуперстант

Обтиконсустатант

Обтиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтифорспецицентат

Обтифорцентасустотеид

Обтифорцентасустатит

Обтифорцентасубстант

Обтифорцентасуперстант

Обтифорцентасустатант

Обтифорцентасустатат

Обтифорцентит

Обтифорцентесустотеид

Обтифорцентесустатит

Обтифорцентесубстант

Обтифорцентесуперстант

Обтифорцентесустатант

Обтифорцентесустатат

Обтифоринцентит

Обтифоринценсустотеид

Обтифоринценсустатит

Обтифоринценсубстант

Обтифоринценсуперстант

Обтифоринценсустатант

Обтифоринценсустатат

Обтифортрансцентит

Обтифортранссустотеид

Обтифортранссустатит

Обтифортранссубстант

Обтифортранссуперстант

Обтифортранссустатант

Обтифортранссустатат

Обтифорцентитит

Обтифорцентисустотеид

Обтифорцентисустатит

Обтифорцентисубстант

Обтифорцентисуперстант

Обтифорцентисустатант

Обтифорцентисустатат

Обтифорцентотеид

Обтифорцентосустотеид

Обтифорцентосустатит

Обтифорцентосубстант

Обтифорцентосуперстант

Обтифорцентосустатант

Обтифорцентосустатат

Обтифортив

Обтифорсустотеид

Обтифорсустатит

Обтифорсубстант

Обтифорсуперстант

Обтифорсустатант

Обтифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспеце
центат

Обтиспецецентасустотеид

Обтиспецецентасустатит

Обтиспецецентасубстант

Обтиспецецентасуперстант

Обтиспецецентасустатант

Обтиспецецентасустатат

Обтиспецецентит

Обтиспецецентесустотеид

Обтиспецецентесустатит

Обтиспецецентесубстант

Обтиспецецентесуперстант

Обтиспецецентесустатант

Обтиспецецентесустатат

Обтиспецеинцентит

Обтиспецеинценсустотеид

Обтиспецеинценсустатит

Обтиспецеинценсубстант

Обтиспецеинценсуперстант

Обтиспецеинценсустатант

Обтиспецеинценсустатат

Обтиспецетрансцентит

Обтиспецетранссустотеид

Обтиспецетранссустатит

Обтиспецетранссубстант

Обтиспецетранссуперстант

Обтиспецетранссустатант

Обтиспецетранссустатат

Обтиспецецентитит

Обтиспецецентисустотеид

Обтиспецецентисустатит

Обтиспецецентисубстант

Обтиспецецентисуперстант

Обтиспецецентисустатант

Обтиспецецентисустатат

Обтиспецецентотеид

Обтиспецецентосустотеид

Обтиспецецентосустатит

Обтиспецецентосубстант

Обтиспецецентосуперстант

Обтиспецецентосустатант

Обтиспецецентосустатат

Обтиспецитант

Обтиспецесустотеид

Обтиспецесустатит

Обтиспецесубстант

Обтиспецесуперстант

Обтиспецесустатант

Обтиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспеца
центат

Обтиспецацентасустотеид

Обтиспецацентасустатит

Обтиспецацентасубстант

Обтиспецацентасуперстант

Обтиспецацентасустатант

Обтиспецацентасустатат

Обтиспецацентит

Обтиспецацентесустотеид

Обтиспецацентесустатит

Обтиспецацентесубстант

Обтиспецацентесуперстант

Обтиспецацентесустатант

Обтиспецацентесустатат

Обтиспецаинцентит

Обтиспецаинценсустотеид

Обтиспецаинценсустатит

Обтиспецаинценсубстант

Обтиспецаинценсуперстант

Обтиспецаинценсустатант

Обтиспецаинценсустатат

Обтиспецатрансцентит

Обтиспецатранссустотеид

Обтиспецатранссустатит

Обтиспецатранссубстант

Обтиспецатранссуперстант

Обтиспецатранссустатант

Обтиспецатранссустатат

Обтиспецацентитит

Обтиспецацентисустотеид

Обтиспецацентисустатит

Обтиспецацентисубстант

Обтиспецацентисуперстант

Обтиспецацентисустатант

СубтиОецацентисустатат

Обтиспецацентотеид

Обтиспецацентосустотеид

Обтиспецацентосустатит

Обтиспецацентосубстант

Обтиспецацентосуперстант

Обтиспецацентосустатант

Обтиспецацентосустатат

Обтиспецитат

Обтиспецасустотеид

Обтиспецасустатит

Обтиспецасубстант

Обтиспецасуперстант

Обтиспецасустатант

Обтиспецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни
типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например актив на инцентита, актив на инцентита на субстанта).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: актсубстант, което означава актив на
субстанта; контрансцентит, което означава контив на трансцентита; специсустатант, което означава специтит на сустатанта).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PIхипертипотеид, т.е. рационален икономически стати-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустатит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстант и икономическия суперстант.
4. Икономически субстант (съкр. – субс).
5. Икономически суперстант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустатант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстант и икономически суперстант.
7. Икономически сустатат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстант и икономическия суперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центотеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически центитит (съкр. – центи) (икономически уницентит) –
единство на икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
4. Икономически трансцентит (съкр. – транс).
5. Икономически инцентит (съкр. – инцен).
6. Икономически центит (съкр. – центе) (икономически центант) – общо
понятие за икономически трансцентит и икономически инцентит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически центат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецотеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически специтит (съкр. – специ) – единство на икономическия
контив и икономическия фортив.
4. Икономически контив (съкр. – кон) (икономически специтент).
5. Икономически фортив (съкр. – фор) (икономически специтинт).
6. Икономически специтант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически контив и икономически фортив.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия контив и икономическия фортив.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти
(с индекс DT-PEIUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIUXBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIUX-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-PEIUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Специтат

Спецасустотеид

Спецасустатит

Спецасубстант

Спецасуперстант

Спецасустатант

Спецасустатат

Специтант

Спецесустотеид

Спецесустатит

Спецесубстант

Спецесуперстант

Спецесустатант

Спецесустатат

Фортив
(специтинт)

Форсустотеид

Форсустатит

Форсубстант

Форсуперстант

Форсустатант

Форсустатат

Контив
(специтент)

Консустотеид

Консустатит

Консубстант

Консуперстант

Консустатант

Консустатат

Специтит

Специсустотеид

Специсустатит

Специсубстант

Специсуперстант

Специсустатант

Специсустатат

Спецотеид

Спецосустотеид

Спецосустатит

Спецосубстант

Спецосуперстант

Спецосустатант

Спецосустатат

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Сустатант

Сустатат

Суперстант

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецацентотеид

Спецацентосустотеид

Спецацентосустатит

Спецацентосубстант

Спецацентосуперстант

Спецацентосустатант

Спецацентосустатат

Спецецентотеид

Спецецентосустотеид

Спецецентосустатит

Спецецентосубстант

Спецецентосуперстант

Спецецентосустатант

Спецецентосустатат

Форцентотеид

Форцентосустотеид

Форцентосустатит

Форцентосубстатн

Форцентосуперстант

Форцентосустатант

Форцентосустатат

Концентотеид

Концентосустотеид

Концентосустатит

Концентосубстант

Концентосуперстант

Концентосустатант

Концентосустатат

Специцентотеид

Специцентосустотеид

Специцентосустатит

Специцентосубстант

Специцентосуперстант

Специцентосустатант

Специцентосустатат

Спецоцентотеид

Спецоцентосустотеид

Спецоцентосустатит

Спецоцентосубстант

Спецоцентосуперстант

Спецоцентосустатант

Спецоцентосустатат

Центотеид

Центосустотеид

Центосустатит

Центосубстант

Центосуперстант

Центосустатант

Центосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецацентитит

Спецацентисустотеид

Спецацентисустатит

Спецацентисубстант

Спецацентисуперстант

Спецацентисустатант

Спецацентисустатат

Спецецентитит

Спецецентисустотеид

Спецецентисустатит

Спецецентисубстант

Спецецентисуперстант

Спецецентисустатант

Спецецентисустатат

Форцентитит

Форцентисустотеид

Форцентисустатит

Форцентисубстант

Форцентисуперстант

Форцентисустатант

Форцентисустатат

Концентитит

Концентисустотеид

Концентисустатит

Концентисубстант

Концентисуперстант

Концентисустатант

Концентисустатат

Специцентитит

Специцентисустотеид

Специцентисустатит

Специцентисубстант

Специцентисуперстант

Специцентисустатант

Специцентисустатат

Спецоцентитит

Спецоцентисустотеид

Спецоцентисустатит

Спецоцентисубстант

Спецоцентисуперстант

Спецоцентисустатант

Спецоцентисустатат

Центитит

Центисустотеид

Центисустатит

Центисубстант

Центисуперстант

Центисустатант

Центисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецатрансцентит

Спецатранссустотеид

Спецатранссустатит

Спецатранссубстант

Спецатранссуперстант

Спецатранссустатант

Спецатранссустатат

Спецетрансцентит

Спецетранссустотеид

Спецетранссустатит

Спецетранссубстант

Спецетранссуперстант

Спецетранссустатант

Спецетранссустатат

Фортрансцентит

Фортранссустотеид

Фортранссустатит

Фортранссубстант

Фортранссуперстант

Фортранссустатант

Фортранссустатат

Контрансцентит

Контранссустотеид

Контранссустатит

Контранссубстант

Контранссуперстант

Контранссустатант

Контранссустатат

Специтрансцентит

Специтранссустотеид

Специтранссустатит

Специтранссубстант

Специтранссуперстант

Специтранссустатант

Специтранссустатат

Спецотрансцентит

Спецотранссустотеид

Спецотранссустатит

Спецотранссубстант

Спецотранссуперстант

Спецотранссустатант

Спецотранссустатат

Трансцентит

Транссустотеид

Транссустатит

Транссубстант

Транссуперстант

Транссустатант

Транссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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669

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецаинцентит

Спецаинценсустотеид

Спецаинценсустатит

Спецаинценсубстант

Спецаинценсуперстант

Спецаинценсустатант

Спецаинценсустатат

Спецеинцентит

Спецеинценсустотеид

Спецеинценсустатит

Спецеинценсубстант

Спецеинценсуперстант

Спецеинценсустатант

Спецеинценсустатат

Форинцентит

Форинценсустотеид

Форинценсустатит

Форинценсубстант

Форинценсуперстант

Форинценсустатант

Форинценсустатат

Конинцентит

Конинценсустотеид

Конинценсустатит

Конинценсубстант

Конинценсуперстант

Конинценсустатант

Конинценсустатат

Специинцентит

Специинценсустотеид

Специинценсустатит

Специинценсубстант

Специинценсуперстант

Специинценсустатант

Специинценсустатат

Спецоинцентит

Спецоинценсустотеид

Спецоинценсустатит

Спецоинценсубстант

Спецоинценсуперстант

Спецоинценсустатант

Спецоинценсустатат

Инцентит

Инценсустотеид

Инценсустатит

Инценсубстант

Инценсуперстант

Инценсустатант

Инценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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670

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентит

Спецацентесустотеид

Спецацентесустатит

Спецацентесубстант

Спецацентесуперстант

Спецацентесустатант

Спецацентесустатат

Спецецентит

Спецецентесустотеид

Спецецентесустатит

Спецецентесубстант

Спецецентесуперстант

Спецецентесустатант

Спецецентесустатат

Форцентит

Форцентесустотеид

Форцентесустатит

Форцентесубстант

Форцентесуперстант

Форцентесустатант

Форцентесустатат

Концентит

Концентесустотеид

Концентесустатит

Концентесубстант

Концентесуперстант

Концентесустатант

Концентесустатат

Специцентит

Специцентесустотеид

Специцентесустатит

Специцентесубстант

Специцентесуперстант

Специцентесустатант

Специцентесустатат

Спецоцентит

Спецоцентесустотеид

Спецоцентесустатит

Спецоцентесубстант

Спецоцентесуперстант

Спецоцентесустатант

Спецоцентесустатат

Центит

Центесустотеид

Центесустатит

Центесубстант

Центесуперстант

Центесустатант

Центесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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671

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Спецацентат

Спецацентасустотеид

Спецацентасустатит

Спецацентасубстант

Спецацентасуперстант

Спецацентасустатант

Спецацентасустатат

Спецецентат

Спецецентасустотеид

Спецецентасустатит

Спецецентасубстант

Спецецентасуперстант

Спецецентасустатант

Спецецентасустатат

Форцентат

Форцентасустотеид

Форцентасустатит

Форцентасубстант

Форцентасуперстант

Форцентасустатант

Форцентасустатат

Концентат

Концентасустотеид

Концентасустатит

Концентасубстант

Концентасуперстант

Концентасустатант

Концентасустатат

Специцентат

Специцентасустотеид

Специцентасустатит

Специцентасубстант

Специцентасуперстант

Специцентасустатант

Специцентасустатат

Спецоцентат

Спецоцентасустотеид

Спецоцентасустатит

Спецоцентасубстант

Спецоцентасуперстант

Спецоцентасустатант

Спецоцентасустатат

Центат

Центасустотеид

Центасустатит

Центасубстант

Центасуперстант

Центасустатант

Центасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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672

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-PEIUX-BC/A-6
DT-PEIUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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673

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Специтат

Спецацентотеид

Спецацентитит

Спецатрансцентит

Спецаинцентит

Спецацентит

Спецацентат

Специтант

Спецецентотеид

Спецецентитит

Спецетрансцентит

Спецеинцентит

Спецецентит

Спецецентат

Фортив
(специтинт)

Форцентотеид

Форцентитит

Фортрансцентит

Форинцентит

Форцентит

Форцентат

Контив
(специтент)

Концентотеид

Концентитит

Контрансцентит

Конинцентит

Специтит

Специцентотеид

Специцентитит

Специтрансцентит

Специинцентит

Специцентит

Специцентат

Спецотеид

Спецоцентотеид

Спецоцентитит

Спецотрансцентит

Спецоинцентит

Спецоцентит

Спецоцентат

PI-Хипертипотеид

Центотеид

Центитит
(уницентит)

Трансцентит

Инцентит

Центит
(центант)

Центат

Концентит

Концентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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674

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустотеид

Спецацентосустотеид

Спецацентисустотеид

Спецатранссустотеид

Спецаинценсустотеид

Спецацентесустотеид

Спецацентасустотеид

Спецесустотеид

Спецецентосустотеид

Спецецентисустотеид

Спецетранссустотеид

Спецеинценсустотеид

Спецецентесустотеид

Спецецентасустотеид

Форсустотеид

Форцентосустотеид

Форцентисустотеид

Фортранссустотеид

Форинценсустотеид

Форцентесустотеид

Форцентасустотеид

Консустотеид

Концентосустотеид

Концентисустотеид

Контранссустотеид

Конинценсустотеид

Концентесустотеид

Концентасустотеид

Специсустотеид

Специцентосустотеид

Специцентисустотеид

Специтранссустотеид

Специинценсустотеид

Специцентесустотеид

Специцентасустотеид

Спецосустотеид

Спецоцентосустотеид

Спецоцентисустотеид

Спецотранссустотеид

Спецоинценсустотеид

Спецоцентесустотеид

Спецоцентасустотеид

Сустотеид

Центосустотеид

Центисустотеид

Транссустотеид

Инценсустотеид

Центе
сустотеид

Центасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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675

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустатит

Спецацентосустатит

Спецацентисустатит

Спецатранссустатит

Спецаинценсустатит

Спецацентесустатит

Спецацентасустатит

Спецесустатит

Спецецентосустатит

Спецецентисустатит

Спецетранссустатит

Спецеинценсустатит

Спецецентесустатит

Спецецентасустатит

Форсустатит

Форцентосустатит

Форцентисустатит

Фортранссустатит

Форинценсустатит

Форцентесустатит

Форцентасустатит

Консустатит

Концентосустатит

Концентисустатит

Контранссустатит

Конинценсустатит

Концентесустатит

Концентасустатит

Специсустатит

Специцентосустатит

Специцентисустатит

Специтранссустатит

Специинценсустатит

Специцентесустатит

Специцентасустатит

Спецосустатит

Спецоцентосустатит

Спецоцентисустатит

Спецотранссустатит

Спецоинценсустатит

Спецоцентесустатит

Спецоцентасустатит

Сустатит

Центосустатит

Центисустатит

Транссустатит

Инценсустатит

Центе
сустатит

Центасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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676

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасубстант

Спецацентосубстант

Спецацентисубстант

Спецатранссубстант

Спецаинценсубстант

Спецацентесубстант

Спецацентасубстант

Спецесубстант

Спецецентосубстант

Спецецентисубстант

Спецетранссубстант

Спецеинценсубстант

Спецецентесубстант

Спецецентасубстант

Форсубстант

Форцентосубстант

Форцентисубстант

Фортранссубстант

Форинценсубстант

Форцентесубстант

Форцентасубстант

Консубстант

Концентосубстант

Концентисубстант

Контранссубстант

Конинценсубстант

Концентесубстант

Концентасубстант

Специсубстант

Специцентосубстант

Специцентисубстант

Специтранссубстант

Специинценсубстант

Специцентесубстант

Специцентасубстант

Спецосубстант

Спецоцентосубстант

Спецоцентисубстант

Спецотранссубстант

Спецоинценсубстант

Спецоцентесубстант

Спецоцентасубстант

Субстант

Центосубстант

Центисубстант

Транссубстант

Инценсубстант

Центе
субстант

Центасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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677

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасуперстант

Спецацентосуперстант

Спецацентисуперстант

Спецатранссуперстант

Спецаинценсуперстант

Спецацентесуперстант

Спецацентасуперстант

Спецесуперстант

Спецецентосуперстант

Спецецентисуперстант

Спецетранссуперстант

Спецеинценсуперстант

Спецецентесуперстант

Спецецентасуперстант

Форсуперстант

Форцентосуперстант

Форцентисуперстант

Фортранссуперстант

Форинценсуперстант

Форцентесуперстант

Форцентасуперстант

Консуперстант

Концентосуперстант

Концентисуперстант

Контранссуперстант

Конинценсуперстант

Концентесуперстант

Концентасуперстант

Специсуперстант

Специцентосуперстант

Специцентисуперстант

Специтранссуперстант

Специинценсуперстант

Специцентесуперстант

Специцентасуперстант

Спецосуперстант

Спецоцентосуперстант

Спецоцентисуперстант

Спецотранссуперстант

Спецоинценсуперстант

Спецоцентесуперстант

Спецоцентасуперстант

Суперстант

Центосуперстант

Центисуперстант

Транссуперстант

Инценсуперстант

Центе
суперстант

Центасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустатант

Спецацентосустатант

Спецацентисустатант

Спецатранссустатант

Спецаинценсустатант

Спецацентесустатант

Спецацентасустатант

Спецесустатант

Спецецентосустатант

Спецецентисустатант

Спецетранссустатант

Спецеинценсустатант

Спецецентесустатант

Спецецентасустатант

Форсустатант

Форцентосустатант

Форцентисустатант

Фортранссустатант

Форинценсустатант

Форцентесустатант

Форцентасустатант

Консустатант

Концентосустатант

Концентисустатант

Контранссустатант

Конинценсустатант

Концентесустатант

Концентасустатант

Специсустатант

Специцентосустатант

Специцентисустатант

Специтранссустатант

Специинценсустатант

Специцентесустатант

Специцентасустатант

Спецосустатант

Спецоцентосустатант

Спецоцентисустатант

Спецотранссустатант

Спецоинценсустатант

Спецоцентесустатант

Спецоцентасустатант

Суста
тант

Центосустатант

Центисустатант

Транссустатант

Инценсустатант

Центе
сустатант

Центасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Спецасустатат

Спецацентосустатат

Спецацентисустатат

Спецатранссустатат

Спецаинценсустатат

Спецацентесустатат

Спецацентасустатат

Спецесустатат

Спецецентосустатат

Спецецентисустатат

Спецетранссустатат

Спецеинценсустатат

Спецецентесустатат

Спецецентасустатат

Форсустатат

Форцентосустатат

Форцентисустатат

Фортранссустатат

Форинценсустатат

Форцентесустатат

Форцентасустатат

Консустатат

Концентосустатат

Концентисустатат

Контранссустатат

Конинценсустатат

Концентесустатат

Концентасустатат

Специсустатат

Специцентосустатат

Специцентисустатат

Специтранссустатат

Специинценсустатат

Специцентесустатат

Специцентасустатат

Спецосустатат

Спецоцентосустатат

Спецоцентисустатат

Спецотранссустатат

Спецоинценсустатат

Спецоцентесустатат

Спецоцентасустатат

Сустатат

Центосустатат

Центисустатат

Транссустатат

Инценсустатат

Центе
сустатат

Центасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Центат

Центасустотеид

Центасустатит

Центасубстант

Центасуперстант

Центасустатант

Центасустатат

Центит
(центант)

Центесустотеид

Центесустатит

Центесубстант

Центесуперстант

Центесустатант

Центесустатат

Инцентит

Инценсустотеид

Инценсустатит

Инценсубстант

Инценсуперстант

Инценсустатант

Инценсустатат

Трансцентит

Транссустотеид

Транссустатит

Транссубстант

Транссуперстант

Транссустатант

Транссустатат

Центитит
(уницентит)

Центисустотеид

Центисустатит

Центисубстант

Центисуперстант

Центисустатант

Центисустатат

Центотеид

Центосустотеид

Центосустатит

Центосубстант

Центосуперстант

Центосустатант

Центосустатат

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Суперстант

Сустатант

Сустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецоцентат

Спецоцентасустотеид

Спецоцентасустатит

Спецоцентасубстант

Спецоцентасуперстант

Спецоцентасустатант

Спецоцентасустатат

Спецоцентит
(спецоцентант)

Спецоцентесустотеид

Спецоцентесустатит

Спецоцентесубстант

Спецоцентесуперстант

Спецоцентесустатант

Спецоцентесустатат

Спецоинцентит

Спецоинценсустотеид

Спецоинценсустатит

Спецоинценсубстант

Спецоинценсуперстант

Спецоинценсустатант

Спецоинценсустатат

Спецотрансцентит

Спецотранссустотеид

Спецотранссустатит

Спецотранссубстант

Спецотранссуперстант

Спецотранссустатант

Спецотранссустатат

Спецоцентитит (спецоуницентит)

Спецоцентисустотеид

Спецоцентисустатит

Спецоцентисубстант

Спецоцентисуперстант

Спецоцентисустатант

Спецоцентисустатат

Спецоцентотеид

Спецоцентосустотеид

Спецоцентосустатит

Спецоцентосубстант

Спецоцентосуперстант

Спецоцентосустатант

Спецоцентосустатат

Спецотеид

Спецосустотеид

Спецосустатит

Спецосубстант

Спецосуперстант

Спецосустатант

Спецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Специцентат

Специцентасустотеид

Специцентасустатит

Специцентасубстант

Специцентасуперстант

Специцентасустатант

Специцентасустатат

Специцентит
(специцентант)

Специцентесустотеид

Специцентесустатит

Специцентесубстант

Специцентесуперстант

Специцентесустатант

Специцентесустатат

Специинцентит

Специинценсустотеид

Специинценсустатит

Специинценсубстант

Специинценсуперстант

Специинценсустатант

Специинценсустатат

Специтрансцентит

Специтранссустотеид

Специтранссустатит

Специтранссубстант

Специтранссуперстант

Специтранссустатант

Специтранссустатат

Специцентитит (спецоуницентит)

Специцентисустотеид

Специцентисустатит

Специцентисубстант

Специцентисуперстант

Специцентисустатант

Специцентисустатат

Специцентотеид

Специцентосустотеид

Специцентосустатит

Специцентосубстант

Специцентосуперстант

Специцентосустатант

Специцентосустатат

Специтит

Специсустотеид

Специсустатит

Специсубстант

Специсуперстант

Специсустатант

Специсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Конспецицентат

Концентасустотеид

Концентасустатит

Концентасубстант

Концентасуперстант

Концентасустатант

Концентасустатат

Концентит
(концентант)

Концентесустотеид

Концентесустатит

Концентесубстант

Концентесуперстант

Концентесустатант

Концентесустатат

Конинцентит

Конинценсустотеид

Конинценсустатит

Конинценсубстант

Конинценсуперстант

Конинценсустатант

Конинценсустатат

Контрансцентит

Контранссустотеид

Контранссустатит

Контранссубстант

Контранссуперстант

Контранссустатант

Контранссустатат

Концентитит (конуницентит)

Концентисустотеид

Концентисустатит

Концентисубстант

Концентисуперстант

Концентисустатант

Концентисустатат

Концентотеид

Концентосустотеид

Концентосустатит

Концентосубстант

Концентосуперстант

Концентосустатант

Концентосустатат

Контив
(специтент)

Консустотеид

Консустатит

Консубстант

Консуперстант

Консустатант

Консустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форспецицентат

Форцентасустотеид

Форцентасустатит

Форцентасубстант

Форцентасуперстант

Форцентасустатант

Форцентасустатат

Форцентит
(актцентант)

Форцентесустотеид

Форцентесустатит

Форцентесубстант

Форцентесуперстант

Форцентесустатант

Форцентесустатат

Форинцентит

Форинценсустотеид

Форинценсустатит

Форинценсубстант

Форинценсуперстант

Форинценсустатант

Форинценсустатат

Фортрансцентит

Фортранссустотеид

Фортранссустатит

Фортранссубстант

Фортранссуперстант

Фортранссустатант

Фортранссустатат

центитит
(актуницентит)

Форцентисустотеид

Форцентисустатит

Форцентисубстант

Форцентисуперстант

Форцентисустатант

Форцентисустатат

Форцентотеид

Форцентосустотеид

Форцентосустатит

Форцентосубстант

Форцентосуперстант

Форцентосустатант

Форцентосустатат

Фортив
(специтинт)

Форсустотеид

Форсустатит

Форсубстант

Форсуперстант

Форсустатант

Форсустатат

Фор-

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

82

686

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецецентат

Спецецентасустотеид

Спецецентасустатит

Спецецентасубстант

Спецецентасуперстант

Спецецентасустатант

Спецецентасустатат

Спецецентит
(спецецентант)

Спецецентесустотеид

Спецецентесустатит

Спецецентесубстант

Спецецентесуперстант

Спецецентесустатант

Спецецентесустатат

Спецеинцентит

Спецеинценсустотеид

Спецеинценсустатит

Спецеинценсубстант

Спецеинценсуперстант

Спецеинценсустатант

Спецеинценсустатат

Спецетрансцентит

Спецетранссустотеид

Спецетранссустатит

Спецетранссубстант

Спецетранссуперстант

Спецетранссустатант

Спецетранссустатат

Спецецентитит (спецеуницентит)

Спецецентисустотеид

Спецецентисустатит

Спецецентисубстант

Спецецентисуперстант

Спецецентисустатант

Спецецентисустатат

Спецецентотеид

Спецецентосустотеид

Спецецентосустатит

Спецецентосубстант

Спецецентосуперстант

Спецецентосустатант

Спецецентосустатат

Специтант

Спецесустотеид

Спецесустатит

Спецесубстант

Спецесуперстант

Спецесустатант

Спецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Спецацентат

Спецацентасустотеид

Спецацентасустатит

Спецацентасубстант

Спецацентасуперстант

Спецацентасустатант

Спецацентасустатат

Спецацентит
(спецацентант)

Спецацентесустотеид

Спецацентесустатит

Спецацентесубстант

Спецацентесуперстант

Спецацентесустатант

Спецацентесустатат

Спецаинцентит

Спецаинценсустотеид

Спецаинценсустатит

Спецаинценсубстант

Спецаинценсуперстант

Спецаинценсустатант

Спецаинценсустатат

Спецатрансцентит

Спецатранссустотеид

Спецатранссустатит

Спецатранссубстант

Спецатранссуперстант

Спецатранссустатант

Спецатранссустатат

Спецацентитит (спецауницентит)

Спецацентисустотеид

Спецацентисустатит

Спецацентисубстант

Спецацентисуперстант

Спецацентисустатант

Спецацентисустатат

Спецацентотеид

Спецацентосустотеид

Спецацентосустатит

Спецацентосубстант

Спецацентосуперстант

Спецацентосустатант

Спецацентосустатат

Специтат

Спецасустотеид

Спецасустатит

Спецасубстант

Спецасуперстант

Спецасустатант

Спецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of
the explicite rational derelevant typical economic subexosubtiingredients) (*) –
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти и означавано с индекс DT-PESUX. Те са подредени според три класификационни
ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически
подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната
типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна
сустатантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа
стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен
критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически
ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий –
като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук
тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от
множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За експлицитните рационални дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например актив на инцентита, актив на инцентита на субстанта).
Трето, те са експлицитни икономически ингредиенти (с индекс UX), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение експлицира (изявява и характеризира) изходни икономически ингредиенти
от другите две измерения (например: актсубстант, което означава актив на
субстанта; контрансцентит, което означава контив на трансцентита; специсустатант, което означава специтит на сустатанта).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PSхипертипотеид, т.е. рационален икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустатит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
4. Икономически субтисубстант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперстант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустатант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубстант и икономически субтисуперстант.
7. Икономически субтисубтисустатат (съкр. – субтисубтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентотеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентитит (съкр. – субтиценти) (икономически
субтиуницентит) – единство на икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
4. Икономически субтитрансцентит (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцентит (съкр. – субтиинцен).
87

691

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически субтицентит (съкр. – субтиценте) (икономически субтицентант) – общо понятие за икономически субтитрансцентит и икономически субтиинцентит.
7. Икономически субтицентат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецотеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецитит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
4. Икономически субтиконтив (съкр. – субтикон) (икономически субтиспецитент).
5. Икономически субтифортив (съкр. – субтифор) (икономически субтиспецитинт).
6. Икономически субтиспецитант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиконтив и икономически субтифортив.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
За удобство субординираното тримерно пространство на експлицитните
рационални дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти
(с индекс DT-PESUX-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални експлицитни рационални дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESUXBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни експлицитни рационални дерелвантни типични икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESUX-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
C

A

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

DT-PESUX-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти

89

693

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецитат

Субтиспецасустотеид

Субтиспецасустатит

Субтиспецасубстант

Субтиспецасуперстант

Субтиспецасустатант

Субтиспецасустатат

Субтиспецитант

Субтиспецесустотеид

Субтиспецесустатит

Субтиспецесубстант

Субтиспецесуперстант

Субтиспецесустатант

Субтиспецесустатат

Субтифортив

Субтифорсустотеид

Субтифорсустатит

Субтифорсубстант

Субтифорсуперстант

Субтифорсустатант

Субтифорсустатат

Субтиконтив

Субтиконсустотеид

Субтиконсустатит

Субтиконсубстант

Субтиконсуперстант

Субтиконсустатант

Субтиконсустатат

Субтиспецитит

Субтиспецисустотеид

Субтиспецисустатит

Субтиспецисубстант

Субтиспецисуперстант

Субтиспецисустатант

Субтиспецисустатат

Субтиспецотеид

Субтиспецосустотеид

Субтиспецосустатит

Субтиспецосубстант

Субтиспецосуперстант

Субтиспецосустатант

Субтиспецосустатат

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентотеид

Субтиспецацентосустотеид

Субтиспецацентосустатит

Субтиспецацентосубстант

Субтисубтиспецацентосуперс-

Субтиспецацентосустатант

Субтиспецацентосустатат

Субтиспецецентотеид

Субтиспецецентосустотеид

Субтиспецецентосустатит

Субтиспецецентосубстант

Субтиспецецентосуперстант

Субтиспецецентосустатант

Субтиспецецентосустатат

Субтифорцентотеид

Субтифорцентосустотеид

Субтифорцентосустатит

Субтифорцентосубстатн

Субтифорцентосуперстант

Субтифорцентосустатант

Субтифорцентосустатат

Субтиконцентотеид

Субтиконцентосустотеид

Субтиконцентосустатит

Субтиконцентосубстант

Субтиконцентосуперстант

Субтиконцентосустатант

Субтиконцентосустатат

Субтиспецицентотеид

Субтиспецицентосустотеид

Субтиспецицентосустатит

Субтисубтиспецицентосубс-

Субтиспецицентосуперстант

Субтиспецицентосустатант

Субтиспецицентосустатат

Субтиспецоцентотеид

Субтиспецоцентосустотеид

Субтиспецоцентосустатит

Субтиспецоцентосубстант

Субтиспецоцентосуперстант

Субтиспецоцентосустатант

Субтиспецоцентосустатат

Субтицентотеид

Субтицентосустотеид

Субтицентосустатит

Субтицентосубстант

Субтицентосуперстант

Субтицентосустатант

Субтицентосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентитит

Субтиспецацентисустотеид

Субтиспецацентисустатит

Субтиспецацентисубстант

Субтиспецацентисуперстант

Субтиспецацентисустатант

Субтиспецацентисустатат

Субтиспецецентитит

Субтиспецецентисустотеид

Субтиспецецентисустатит

Субтиспецецентисубстант

Субтиспецецентисуперстант

Субтиспецецентисустатант

Субтиспецецентисустатат

Субтифорцентитит

Субтифорцентисустотеид

Субтифорцентисустатит

Субтифорцентисубстант

Субтифорцентисуперстант

Субтифорцентисустатант

Субтифорцентисустатат

Субтиконцентитит

Субтиконцентисустотеид

Субтиконцентисустатит

Субтиконцентисубстант

Субтиконцентисуперстант

Субтиконцентисустатант

Субтиконцентисустатат

Субтиспецицентитит

Субтиспецицентисустотеид

Субтиспецицентисустатит

Субтиспецицентисубстант

Субтиспецицентисуперстант

Субтиспецицентисустатант

Субтиспецицентисустатат

Субтиспецоцентитит

Субтиспецоцентисустотеид

Субтиспецоцентисустатит

Субтиспецоцентисубстант

Субтиспецоцентисуперстант

Субтиспецоцентисустатант

Субтиспецоцентисустатат

Субтицентитит

Субтицентисустотеид

Субтицентисустатит

Субтицентисубстант

Субтицентисуперстант

Субтицентисустатант

Субтицентисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецатрансцентит

Субтиспецатранссустотеид

Субтиспецатранссустатит

Субтиспецатранссубстант

Субтиспецатранссуперстант

Субтиспецатранссустатант

Субтиспецатранссустатат

Субтиспецетрансцентит

Субтиспецетранссустотеид

Субтиспецетранссустатит

Субтиспецетранссубстант

Субтиспецетранссуперстант

Субтиспецетранссустатант

Субтиспецетранссустатат

Субтифортрансцентит

Субтифортранссустотеид

Субтифортранссустатит

Субтифортранссубстант

Субтифортранссуперстант

Субтифортранссустатант

Субтифортранссустатат

Субтиконтрансцентит

Субтиконтранссустотеид

Субтиконтранссустатит

Субтиконтранссубстант

Субтиконтранссуперстант

Субтиконтранссустатант

Субтиконтранссустатат

Субтиспецитрансцентит

Субтиспецитранссустотеид

Субтиспецитранссустатит

Субтиспецитранссубстант

Субтиспецитранссуперстант

Субтиспецитранссустатант

Субтиспецитранссустатат

Субтиспецотрансцентит

Субтиспецотранссустотеид

Субтиспецотранссустатит

Субтиспецотранссубстант

Субтиспецотранссуперстант

Субтиспецотранссустатант

Субтиспецотранссустатат

Субтитрансцентит

Субтитранссустотеид

Субтитранссустатит

Субтитранссубстант

Субтитранссуперстант

Субтитранссустатант

Субтитранссустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецаинцентит

Субтиспецаинценсустотеид

Субтиспецаинценсустатит

Субтиспецаинценсубстант

Субтиспецаинценсуперстант

Субтиспецаинценсустатант

Субтиспецаинценсустатат

Субтиспецеинцентит

Субтиспецеинценсустотеид

Субтиспецеинценсустатит

Субтиспецеинценсубстант

Субтиспецеинценсуперстант

Субтиспецеинценсустатант

Субтиспецеинценсустатат

Субтифоринцентит

Субтифоринценсустотеид

Субтифоринценсустатит

Субтифоринценсубстант

Субтифоринценсуперстант

Субтифоринценсустатант

Субтифоринценсустатат

Субтиконинцентит

Субтиконинценсустотеид

Субтиконинценсустатит

Субтиконинценсубстант

Субтиконинценсуперстант

Субтиконинценсустатант

Субтиконинценсустатат

Субтиспециинцентит

Субтиспециинценсустотеид

Субтиспециинценсустатит

Субтиспециинценсубстант

Субтиспециинценсуперстант

Субтиспециинценсустатант

Субтиспециинценсустатат

Субтиспецоинцентит

Субтиспецоинценсустотеид

Субтиспецоинценсустатит

Субтиспецоинценсубстант

Субтиспецоинценсуперстант

Субтиспецоинценсустатант

Субтиспецоинценсустатат

Субтиинцентит

Субтиинценсустотеид

Субтиинценсустатит

Субтиинценсубстант

Субтиинценсуперстант

Субтиинценсустатант

Субтиинценсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентит

Субтиспецацентесустотеид

Субтисубтиспецацентесуста-

Субтиспецацентесубстант

Субтиспецацентесуперстант

Субтиспецацентесустатант

Субтиспецацентесустатат

Субтиспецецентит

Субтиспецецентесустотеид

Субтиспецецентесустатит

Субтиспецецентесубстант

Субтиспецецентесуперстант

Субтиспецецентесустатант

Субтиспецецентесустатат

Субтифорцентит

Субтифорцентесустотеид

Субтифорцентесустатит

Субтифорцентесубстант

Субтифорцентесуперстант

Субтифорцентесустатант

Субтифорцентесустатат

Субтиконцентит

Субтиконцентесустотеид

Субтиконцентесустатит

Субтиконцентесубстант

Субтиконцентесуперстант

Субтиконцентесустатант

Субтиконцентесустатат

Субтиспецицентит

Субтиспецицентесустотеид

Субтиспецицентесустатит

Субтиспецицентесубстант

Субтисубтиспецицентесуперс-

Субтиспецицентесустатант

Субтиспецицентесустатат

Субтиспецоцентит

Субтиспецоцентесустотеид

Субтиспецоцентесустатит

Субтиспецоцентесубстант

Субтиспецоцентесуперстант

Субтиспецоцентесустатант

Субтиспецоцентесустатат

Субтицентит

Субтицентесустотеид

Субтицентесустатит

Субтицентесубстант

Субтицентесуперстант

Субтицентесустатант

Субтицентесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецацентат

Субтиспецацентасустотеид

Субтиспецацентасустатит

Субтиспецацентасубстант

Субтиспецацентасуперстант

Субтиспецацентасустатант

Субтиспецацентасустатат

Субтиспецецентат

Субтиспецецентасустотеид

Субтиспецецентасустатит

Субтиспецецентасубстант

Субтиспецецентасуперстант

Субтиспецецентасустатант

Субтиспецецентасустатат

Субтифорцентат

Субтифорцентасустотеид

Субтифорцентасустатит

Субтифорцентасубстант

Субтифорцентасуперстант

Субтифорцентасустатант

Субтифорцентасустатат

Субтиконцентат

Субтиконцентасустотеид

Субтиконцентасустатит

Субтиконцентасубстант

Субтиконцентасуперстант

Субтиконцентасустатант

Субтиконцентасустатат

Субтиспецицентат

Субтиспецицентасустотеид

Субтиспецицентасустатит

Субтиспецицентасубстант

Субтиспецицентасуперстант

Субтиспецицентасустатант

Субтиспецицентасустатат

Субтиспецоцентат

Субтиспецоцентасустотеид

Субтиспецоцентасустатит

Субтиспецоцентасубстант

Субтиспецоцентасуперстант

Субтиспецоцентасустатант

Субтиспецоцентасустатат

Субтицентат

Субтицентасустотеид

Субтицентасустатит

Субтицентасубстант

Субтицентасуперстант

Субтицентасустатант

Субтицентасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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700

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-PESUX-BC/A-6
DT-PESUX-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецитат

Субтиспецацентотеид

Субтиспецацентитит

Субтиспецатрансцентит

Субтиспецаинцентит

Субтиспецацентит

Субтиспецацентат

Субтиспецитант

Субтиспецецентотеид

Субтиспецецентитит

Субтиспецетрансцентит

Субтиспецеинцентит

Субтиспецецентит

Субтиспецецентат

Субтифортив

Субтифорцентотеид

Субтифорцентитит

Субтифортрансцентит

Субтифоринцентит

Субтифорцентит

Субтифорцентат

Субтиконтив

Субтиконцентотеид

Субтиконцентитит

Субтиконтрансцентит

Субтиконинцентит

Субтиконцентит

Субтиконцентат

Субтиспецитит

Субтиспецицентотеид

Субтиспецицентитит

Субтиспецитрансцентит

Субтиспециинцентит

Субтиспецицентит

Субтиспецицентат

Субтиспецотеид

Субтиспецоцентотеид

Субтиспецоцентитит

Субтиспецотрансцентит

Субтиспецоинцентит

Субтиспецоцентит

Субтиспецоцентат

PS-Хипертипотеид

Субтицентотеид

Субтицентитит

Субтитрансцентит

Субтиинцентит

Субтицентит

Субтицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустотеид

Субтиспецацентосустотеид

Субтиспецацентисустотеид

Субтиспецатранссустотеид

Субтиспецаинценсустотеид

Субтиспецацентесустотеид

Субтиспецацентасустотеид

Субтиспецесустотеид

Субтиспецецентосустотеид

Субтиспецецентисустотеид

Субтиспецетранссустотеид

Субтиспецеинценсустотеид

Субтиспецецентесустотеид

Субтиспецецентасустотеид

Субтифорсустотеид

Субтифорцентосустотеид

Субтифорцентисустотеид

Субтифортранссустотеид

Субтифоринценсустотеид

Субтифорцентесустотеид

Субтифорцентасустотеид

Субтиконсустотеид

Субтиконцентосустотеид

Субтиконцентисустотеид

Субтиконтранссустотеид

Субтиконинценсустотеид

Субтиконцентесустотеид

Субтиконцентасустотеид

Субтиспецисустотеид

Субтиспецицентосустотеид

Субтиспецицентисустотеид

Субтиспецитранссустотеид

Субтиспециинценсустотеид

Субтиспецицентесустотеид

Субтиспецицентасустотеид

Субтиспецосустотеид

Субтиспецоцентосустотеид

Субтиспецоцентисустотеид

Субтиспецотранссустотеид

Субтиспецоинценсустотеид

Субтиспецоцентесустотеид

Субтиспецоцентасустотеид

Субтисустотеид

Субтицентосустотеид

Субтицентисустотеид

Субтитранссустотеид

Субтиинценсустотеид

Субтиценте
сустотеид

Субтицентасустотеид

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

99

703

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустатит

Субтиспецацентосустатит

Субтиспецацентисустатит

Субтиспецатранссустатит

Субтиспецаинценсустатит

Субтиспецацентесустатит

Субтиспецацентасустатит

Субтиспецесустатит

Субтиспецецентосустатит

Субтиспецецентисустатит

Субтисубтиспецетранссуста-

Субтиспецеинценсустатит

Субтиспецецентесустатит

Субтиспецецентасустатит

Субтифорсустатит

Субтифорцентосустатит

Субтифорцентисустатит

Субтифортранссустатит

Субтифоринценсустатит

Субтифорцентесустатит

Субтифорцентасустатит

Субтиконсустатит

Субтиконцентосустатит

Субтиконцентисустатит

Субтиконтранссустатит

Субтиконинценсустатит

Субтиконцентесустатит

Субтиконцентасустатит

Субтиспецисустатит

Субтиспецицентосустатит

Субтиспецицентисустатит

Субтиспецитранссустатит

Субтиспециинценсустатит

Субтиспецицентесустатит

Субтиспецицентасустатит

Субтиспецосустатит

Субтиспецоцентосустатит

Субтиспецоцентисустатит

Субтиспецотранссустатит

Субтиспецоинценсустатит

Субтиспецоцентесустатит

Субтиспецоцентасустатит

Субтисустатит

Субтицентосустатит

Субтицентисустатит

Субтитранссустатит

Субтиинценсустатит

Субтиценте
сустатит

Субтицентасустатит

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасубстант

Субтиспецацентосубстант

Субтиспецацентисубстант

Субтиспецатранссубстант

Субтиспецаинценсубстант

Субтиспецацентесубстант

Субтиспецацентасубстант

Субтиспецесубстант

Субтиспецецентосубстант

Субтиспецецентисубстант

Субтиспецетранссубстант

Субтиспецеинценсубстант

Субтиспецецентесубстант

Субтиспецецентасубстант

Субтифорсубстант

Субтифорцентосубстант

Субтифорцентисубстант

Субтифортранссубстант

Субтифоринценсубстант

Субтифорцентесубстант

Субтифорцентасубстант

Субтиконсубстант

Субтиконцентосубстант

Субтиконцентисубстант

Субтиконтранссубстант

Субтиконинценсубстант

Субтиконцентесубстант

Субтиконцентасубстант

Субтиспецисубстант

Субтиспецицентосубстант

Субтиспецицентисубстант

Субтиспецитранссубстант

Субтиспециинценсубстант

Субтиспецицентесубстант

Субтиспецицентасубстант

Субтиспецосубстант

Субтиспецоцентосубстант

Субтиспецоцентисубстант

Субтиспецотранссубстант

Субтиспецоинценсубстант

Субтиспецоцентесубстант

Субтиспецоцентасубстант

Субтисубстант

Субтицентосубстант

Субтицентисубстант

Субтитранссубстант

Субтиинценсубстант

Субтиценте
субстант

Субтицентасубстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасуперстант

Субтиспецацентосуперстант

Субтиспецацентисуперстант

Субтисубтиспецатранссуперс-

Субтиспецаинценсуперстант

Субтиспецацентесуперстант

Субтиспецацентасуперстант

Субтиспецесуперстант

Субтиспецецентосуперстант

Субтиспецецентисуперстант

Субтиспецетранссуперстант

Субтиспецеинценсуперстант

Субтиспецецентесуперстант

Субтиспецецентасуперстант

Субтифорсуперстант

Субтифорцентосуперстант

Субтифорцентисуперстант

Субтифортранссуперстант

Субтифоринценсуперстант

Субтифорцентесуперстант

Субтифорцентасуперстант

Субтиконсуперстант

Субтиконцентосуперстант

Субтиконцентисуперстант

Субтиконтранссуперстант

Субтиконинценсуперстант

Субтиконцентесуперстант

Субтиконцентасуперстант

Субтиспецисуперстант

Субтиспецицентосуперстант

Субтиспецицентисуперстант

Субтиспецитранссуперстант

Субтиспециинценсуперстант

Субтиспецицентесуперстант

Субтиспецицентасуперстант

Субтиспецосуперстант

Субтиспецоцентосуперстант

Субтиспецоцентисуперстант

Субтиспецотранссуперстант

Субтиспецоинценсуперстант

Субтиспецоцентесуперстант

Субтиспецоцентасуперстант

Субтисуперстант

Субтицентосуперстант

Субтицентисуперстант

Субтитранссуперстант

Субтиинценсуперстант

Субтиценте
суперстант

Субтицентасуперстант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустатант

Субтиспецацентосустатант

Субтиспецацентисустатант

Субтиспецатранссустатант

Субтиспецаинценсустатант

Субтиспецацентесустатант

Субтиспецацентасустатант

Субтиспецесустатант

Субтиспецецентосустатант

Субтиспецецентисустатант

Субтиспецетранссустатант

Субтиспецеинценсустатант

Субтиспецецентесустатант

Субтифорсустатант

Субтифорцентосустатант

Субтифорцентисустатант

Субтифортранссустатант

Субтифоринценсустатант

Субтифорцентесустатант

Субтифорцентасустатант

Субтиконсустатант

Субтиконцентосустатант

Субтиконцентисустатант

Субтиконтранссустатант

Субтиконинценсустатант

Субтиконцентесустатант

Субтиконцентасустатант

Субтиспецисустатант

Субтиспецицентосустатант

Субтиспецицентисустатант

Субтиспецитранссустатант

Субтиспециинценсустатант

Субтиспецицентесустатант

Субтиспецицентасустатант

Субтиспецосустатант

Субтиспецоцентосустатант

Субтиспецоцентисустатант

Субтиспецотранссустатант

Субтиспецоинценсустатант

Субтиспецоцентесустатант

Субтиспецоцентасустатант

Субтисустатант

Субтицентосустатант

Субтицентисустатант

Субтитранссустатант

Субтиинценсустатант

Субтиценте
сустатант

Субтицентасустатант

Субтиспецецентасустатант

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецасустатат

Субтиспецацентосустатат

Субтиспецацентисустатат

Субтиспецатранссустатат

Субтиспецаинценсустатат

Субтиспецацентесустатат

Субтиспецацентасустатат

Субтиспецесустатат

Субтиспецецентосустатат

Субтиспецецентисустатат

Субтиспецетранссустатат

Субтиспецеинценсустатат

Субтиспецецентесустатат

Субтиспецецентасустатат

Субтифорсустатат

Субтифорцентосустатат

Субтифорцентисустатат

Субтифортранссустатат

Субтифоринценсустатат

Субтифорцентесустатат

Субтифорцентасустатат

Субтиконсустатат

Субтиконцентосустатат

Субтиконцентисустатат

Субтиконтранссустатат

Субтиконинценсустатат

Субтиконцентесустатат

Субтиконцентасустатат

Субтиспецисустатат

Субтиспецицентосустатат

Субтиспецицентисустатат

Субтиспецитранссустатат

Субтиспециинценсустатат

Субтиспецицентесустатат

Субтиспецицентасустатат

Субтиспецосустатат

Субтиспецоцентосустатат

Субтиспецоцентисустатат

Субтиспецотранссустатат

Субтиспецоинценсустатат

Субтиспецоцентесустатат

Субтиспецоцентасустатат

Субтисустатат

Субтицентосустатат

Субтицентисустатат

Субтитранссустатат

Субтиинценсустатат

Субтиценте
сустатат

Субтицентасустатат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

104

708

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-експлицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтицентат

Субтицентасустотеид

Субтицентасустатит

Субтицентасубстант

Субтицентасуперстант

Субтицентасустатант

Субтицентасустатат

Субтицентит

Субтицентесустотеид

Субтицентесустатит

Субтицентесубстант

Субтицентесуперстант

Субтицентесустатант

Субтицентесустатат

Субтиинцентит

Субтиинценсустотеид

Субтиинценсустатит

Субтиинценсубстант

Субтиинценсуперстант

Субтиинценсустатант

Субтиинценсустатат

Субтитрансцентит

Субтитранссустотеид

Субтитранссустатит

Субтитранссубстант

Субтитранссуперстант

Субтитранссустатант

Субтитранссустатат

Субтицентитит

Субтицентисустотеид

Субтицентисустатит

Субтицентисубстант

Субтицентисуперстант

Субтицентисустатант

Субтицентисустатат

Субтицентотеид

Субтицентосустотеид

Субтицентосустатит

Субтицентосубстант

Субтицентосуперстант

Субтицентосустатант

Субтицентосустатат

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецоцентат

Субтиспецоцентасустотеид

Субтиспецоцентасустатит

Субтисубтиспецоцентасубс-

Субтиспецоцентасуперстант

Субтиспецоцентасустатант

Субтиспецоцентасустатат

Субтиспецоцентит

Субтиспецоцентесустотеид

Субтиспецоцентесустатит

Субтиспецоцентесубстант

Субтиспецоцентесуперстант

Субтиспецоцентесустатант

Субтиспецоцентесустатат

Субтиспецоинцентит

Субтиспецоинценсустотеид

Субтиспецоинценсустатит

Субтиспецоинценсубстант

Субтиспецоинценсуперстант

Субтиспецоинценсустатант

Субтиспецоинценсустатат

Субтиспецотрансцентит

Субтиспецотранссустотеид

Субтиспецотранссустатит

Субтиспецотранссубстант

Субтиспецотранссуперстант

Субтиспецотранссустатант

Субтиспецотранссустатат

Субтиспецоцентитит

Субтиспецоцентисустотеид

Субтиспецоцентисустатит

Субтиспецоцентисубстант

Субтиспецоцентисуперстант

Субтиспецоцентисустатант

Субтиспецоцентисустатат

Субтиспецоцентотеид

Субтиспецоцентосустотеид

Субтиспецоцентосустатит

Субтиспецоцентосубстант

Субтиспецоцентосуперстант

Субтиспецоцентосустатант

Субтиспецоцентосустатат

Субтиспецот
еид

Субтиспецосустотеид

Субтиспецосустатит

Субтиспецосубстант

Субтиспецосуперстант

Субтиспецосустатант

Субтиспецосустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецицентат

Субтиспецицентасустотеид

Субтиспецицентасустатит

Субтиспецицентасубстант

Субтиспецицентасуперстант

Субтиспецицентасустатант

Субтиспецицентасустатат

Субтиспецицентит

Субтиспецицентесустотеид

Субтиспецицентесустатит

Субтиспецицентесубстант

Субтиспецицентесуперстант

Субтиспецицентесустатант

Субтиспецицентесустатат

Субтиспециинцентит

Субтиспециинценсустотеид

Субтиспециинценсустатит

Субтиспециинценсубстант

Субтиспециинценсуперстант

Субтиспециинценсустатант

Субтиспециинценсустатат

Субтиспецитрансцентит

Субтиспецитранссустотеид

Субтиспецитранссустатит

Субтиспецитранссубстант

Субтиспецитранссуперстант

Субтиспецитранссустатант

Субтиспецитранссустатат

Субтиспецицентитит

Субтиспецицентисустотеид

Субтиспецицентисустатит

Субтиспецицентисубстант

Субтиспецицентисуперстант

Субтиспецицентисустатант

Субтиспецицентисустатат

Субтиспецицентотеид

Субтиспецицентосустотеид

Субтиспецицентосустатит

Субтиспецицентосубстант

Субтиспецицентосуперстант

Субтиспецицентосустатант

Субтиспецицентосустатат

Субтиспецитит

Субтиспецисустотеид

Субтиспецисустатит

Субтиспецисубстант

Субтиспецисуперстант

Субтиспецисустатант

Субтиспецисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконспецицентат

Субтиконцентасустотеид

Субтиконцентасустатит

Субтиконцентасубстант

Субтиконцентасуперстант

Субтиконцентасустатант

Субтиконцентасустатат

Субтиконцентит

Субтиконцентесустотеид

Субтиконцентесустатит

Субтиконцентесубстант

Субтиконцентесуперстант

Субтиконцентесустатант

Субтиконцентесустатат

Субтиконинцентит

Субтиконинценсустотеид

Субтиконинценсустатит

Субтиконинценсубстант

Субтиконинценсуперстант

Субтиконинценсустатант

Субтиконинценсустатат

Субтиконтрансцентит

Субтиконтранссустотеид

Субтиконтранссустатит

Субтиконтранссубстант

Субтиконтранссуперстант

Субтиконтранссустатант

Субтиконтранссустатат

Субтиконцентитит

Субтиконцентисустотеид

Субтиконцентисустатит

Субтиконцентисубстант

Субтиконцентисуперстант

Субтиконцентисустатант

Субтиконцентисустатат

Субтиконцентотеид

Субтиконцентосустотеид

Субтиконцентосустатит

Субтиконцентосубстант

Субтиконцентосуперстант

Субтиконцентосустатант

Субтиконцентосустатат

Субтиконтив

Субтиконсустотеид

Субтиконсустатит

Субтиконсубстант

Субтиконсуперстант

Субтиконсустатант

Субтиконсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

109

713

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтифорспецицентат

Субтифорцентасустотеид

Субтифорцентасустатит

Субтифорцентасубстант

Субтифорцентасуперстант

Субтифорцентасустатант

Субтифорцентасустатат

Субтифорцентит

Субтифорцентесустотеид

Субтифорцентесустатит

Субтифорцентесубстант

Субтифорцентесуперстант

Субтифорцентесустатант

Субтифорцентесустатат

Субтифоринцентит

Субтифоринценсустотеид

Субтифоринценсустатит

Субтифоринценсубстант

Субтифоринценсуперстант

Субтифоринценсустатант

Субтифоринценсустатат

Субтифортрансцентит

Субтифортранссустотеид

Субтифортранссустатит

Субтифортранссубстант

Субтифортранссуперстант

Субтифортранссустатант

Субтифортранссустатат

Субтифорцентитит

Субтифорцентисустотеид

Субтифорцентисустатит

Субтифорцентисубстант

Субтифорцентисуперстант

Субтифорцентисустатант

Субтифорцентисустатат

Субтифорцентотеид

Субтифорцентосустотеид

Субтифорцентосустатит

Субтифорцентосубстант

Субтифорцентосуперстант

Субтифорцентосустатант

Субтифорцентосустатат

Субтифортив

Субтифорсустотеид

Субтифорсустатит

Субтифорсубстант

Субтифорсуперстант

Субтифорсустатант

Субтифорсустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспеце
центат

Субтиспецецентасустотеид

Субтиспецецентасустатит

Субтиспецецентасубстант

Субтиспецецентасуперстант

Субтиспецецентасустатант

Субтиспецецентасустатат

Субтиспецецентит

Субтиспецецентесустотеид

Субтиспецецентесустатит

Субтиспецецентесубстант

Субтиспецецентесуперстант

Субтиспецецентесустатант

Субтиспецецентесустатат

Субтиспецеинцентит

Субтиспецеинценсустотеид

Субтиспецеинценсустатит

Субтиспецеинценсубстант

Субтиспецеинценсуперстант

Субтиспецеинценсустатант

Субтиспецеинценсустатат

Субтиспецетрансцентит

Субтиспецетранссустотеид

Субтиспецетранссустатит

Субтиспецетранссубстант

Субтиспецетранссуперстант

Субтиспецетранссустатант

Субтиспецетранссустатат

Субтиспецецентитит

Субтиспецецентисустотеид

Субтиспецецентисустатит

Субтиспецецентисубстант

Субтиспецецентисуперстант

Субтиспецецентисустатант

Субтиспецецентисустатат

Субтиспецецентотеид

Субтиспецецентосустотеид

Субтиспецецентосустатит

Субтиспецецентосубстант

Субтиспецецентосуперстант

Субтиспецецентосустатант

Субтиспецецентосустатат

Субтиспецитант

Субтиспецесустотеид

Субтиспецесустатит

Субтиспецесубстант

Субтиспецесуперстант

Субтиспецесустатант

Субтиспецесустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспеца
центат

Субтиспецацентасустотеид

Субтиспецацентасустатит

Субтиспецацентасубстант

Субтиспецацентасуперстант

Субтиспецацентасустатант

Субтиспецацентасустатат

Субтиспецацентит

Субтиспецацентесустотеид

Субтиспецацентесустатит

Субтиспецацентесубстант

Субтиспецацентесуперстант

Субтиспецацентесустатант

Субтиспецацентесустатат

Субтиспецаинцентит

Субтиспецаинценсустотеид

Субтиспецаинценсустатит

Субтиспецаинценсубстант

Субтиспецаинценсуперстант

Субтиспецаинценсустатант

Субтиспецаинценсустатат

Субтиспецатрансцентит

Субтиспецатранссустотеид

Субтиспецатранссустатит

Субтиспецатранссубстант

Субтиспецатранссуперстант

Субтиспецатранссустатант

Субтиспецатранссустатат

Субтиспецацентитит

Субтиспецацентисустотеид

Субтиспецацентисустатит

Субтиспецацентисубстант

Субтиспецацентисуперстант

Субтиспецацентисустатант

Субтиспецацентисустатат

Субтиспецацентотеид

Субтиспецацентосустотеид

Субтиспецацентосустатит

Субтиспецацентосубстант

Субтиспецацентосуперстант

Субтиспецацентосустатант

Субтиспецацентосустатат

Субтиспецитат

Субтиспецасустотеид

Субтиспецасустатит

Субтиспецасубстант

Субтиспецасуперстант

Субтиспецасустатант

Субтиспецасустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни експлицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUX-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЕКСПЛИЦИТНИТЕ …

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the implicite preliminary derelevant typical economic subtenobsiingredients) (*) – тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.),
изградено от имащи диалектическа природа имплицитни идейни дерелвантни
типични икономически субтенобсиингредиенти и означавано с индекс DTVNQUY. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за идейната типоикономика (вж.
също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и
външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна цендентална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа
стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната
икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специдантна икономическа стратификационност
(вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с
индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние
(вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно
измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н.
икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например специдинт на
инцендента, специдинт на инцендента на субсданта).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсспецидинт, което означава субсдант на специдинта; трансспецидент, което означава трансцендент на специдента; сустеспецидит, което означава сустадант на специдита).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и но2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------си името икономически VQ-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обсихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустодеид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустадит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубсдант и икономическия обсисуперсдант.
4. Икономически обсисубсдант (съкр. – обсисубс).
5. Икономически обсисуперсдант (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустадант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубсдант и икономически обсисуперсдант.
7. Икономически обсисустадат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща се
от икономическия обсисубсдант и икономическия обсисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсицентодеид (съкр. – обсиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически обсицентидент (икономически обсиуницендент) (съкр. –
обсиценти) – единство на икономическия обситрансцендент и икономическия
обсиинцендент.
4. Икономически обситрансцендент (съкр. – обситранс).
5. Икономически обсиинцендент (съкр. – обсиинцен).
6. Икономически обсицентдент (икономически обсицендант) (съкр. – обсиценте) – общо понятие за икономически обситрансцендент и икономически
обсиинцендент.
7. Икономически обсицендат (съкр. – обсицента) – двойка, състояща се
от икономическия обситрансцендент и икономическия обсиинцендент.
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Идеен икономически обси-хипертиподеид (икономически VQхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецодеид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецидит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическия обсиспецидент и икономическия обсиспецидинт.
4. Икономически обсиспецидент (съкр. – обсиспеде).
5. Икономически обсиспецидинт (съкр. – обсиспеди).
6. Икономически обсиспецидант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономически обсиспецидент и икономически обсиспецидинт.
7. Икономически обсиспецитат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обсиспецидент и икономическия обсиспецидинт.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-VNQUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-VNQUY-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-VNQUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-VNQUY-AC/B-7

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

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

Обсисустоспецидат

Обсисустиспецидат

Обсисубсспецидат

Обсисуперсспецидат

Обсисустеспецидат

Обсисустаспецидат

Обсиспецидант

Обсисустоспецидант

Обсисустиспецидант

Обсисубсспецидант

Обсисуперсспецидант

Обсисустеспецидант

Обсисустаспецидант

Обсиспецидинт

Обсисустоспецидинт

Обсисустиспецидинт

Обсисубсспецидинт

Обсисуперсспецидинт

Обсисустеспецидинт

Обсисустаспецидинт

Обсиспецидент

Обсисустоспецидент

Обсисустиспецидент

Обсисубсспецидент

Обсисуперсспецидент

Обсисустеспецидент

Обсисустаспецидент

Обсиспецидит

Обсисустоспецидит

Обсисустиспецидит

Обсисубсспецидит

Обсисуперсспецидит

Обсисустеспецидит

Обсисустаспецидит

Обсиспецодеид

Обсисустоспецодеид

Обсисустиспецодеид

Обсисубсспецодеид

Обсисуперсспецодеид

Обсисустеспецодеид

Обсисустаспецодеид

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обсисустадат

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентоспецидат

Обсисустоцентоспецидат

Обсисустицентоспецидат

Обсисубсцентоспецидат

Обсисуперсцентоспецидат

Обсисустецентоспецидат

Обсисустацентоспецидат

Обсицентоспецидант

Обсисустоцентоспецидант

Обсисустицентоспецидант

Обсисубсцентоспецидант

Обсисуперсцентоспецидант

Обсисустецентоспецидант

Обсисустацентоспецидант

Обсицентоспецидинт

Обсисустоцентоспецидинт

Обсисустицентоспецидинт

Обсисубсцентоспецидинт

Обсисуперсцентоспецидинт

Обсисустецентоспецидинт

Обсисустацентоспецидинт

Обсицентоспецидент

Обсисустоцентоспецидент

Обсисустицентоспецидент

Обсисубсцентоспецидент

Обсисуперсцентоспецидент

Обсисустецентоспецидент

Обсисустацентоспецидент

Обсицентоспецидит

Обсисустоцентоспецидит

Обсисустицентоспецидит

Обсисубсцентоспецидит

Обсисуперсцентоспецидит

Обсисустецентоспецидит

Обсисустацентоспецидит

Обсицентоспецодеид

Обсисустоцентоспецодеид

Обсисустицентоспецодеид

Обсисубсцентоспецодеид

Обсисуперсцентоспецодеид

Обсисустецентоспецодеид

Обсисустацентоспецодеид

Обсицентодеид

Обсисустоцентодеид

Обсисустицентодеид

Обсисубсцентодеид

Обсисуперсцентодеид

Обсисустецентодеид

Обсисустацентодеид

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентиспецидат

Обсисустоцентиспецидат

Обсисустицентиспецидат

Обсисубсцентиспецидат

Обсисуперсцентиспецидат

Обсисустецентиспецидат

Обсисустацентиспецидат

Обсицентиспецидант

Обсисустоцентиспецидант

Обсисустицентиспецидант

Обсисубсцентиспецидант

Обсисуперсцентиспецидант

Обсисустецентиспецидант

Обсисустацентиспецидант

Обсицентиспецидинт

Обсисустоцентиспецидинт

Обсисустицентиспецидинт

Обсисубсцентиспецидинт

Обсисуперсцентиспецидинт

Обсисустецентиспецидинт

Обсисустацентиспецидинт

Обсицентиспецидент

Обсисустоцентиспецидент

Обсисустицентиспецидент

Обсисубсцентиспецидент

Обсисуперсцентиспецидент

Обсисустецентиспецидент

Обсисустацентиспецидент

Обсицентиспецидит

Обсисустоцентиспецидит

Обсисустицентиспецидит

Обсисубсцентиспецидит

Обсисуперсцентиспецидит

Обсисустецентиспецидит

Обсисустацентиспецидит

Обсицентиспецодеид

Обсисустоцентиспецодеид

Обсисустицентиспецодеид

Обсисубсцентиспецодеид

Обсисуперсцентиспецодеид

Обсисустецентиспецодеид

Обсисустацентиспецодеид

Обсицентидент

Обсисустоцентидент

Обсисустицентидент

Обсисубсцентидент

Обсисуперсцентидент

Обсисустецентидент

Обсисустацентидент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обситрансспецидат

Обсисустотрансспецидат

Обсисуститрансспецидат

Обсисубстрансспецидат

Обсисуперстрансспецидат

Обсисустетрансспецидат

Обсисустатрансспецидат

Обситрансспецидант

Обсисустотрансспецидант

Обсисуститрансспецидант

Обсисубстрансспецидант

Обсисуперстрансспецидант

Обсисустетрансспецидант

Обсисустатрансспецидант

Обситрансспецидинт

Обсисустотрансспецидинт

Обсисуститрансспецидинт

Обсисубстрансспецидинт

Обсисуперстрансспецидинт

Обсисустетрансспецидинт

Обсисустатрансспецидинт

Обситрансспецидент

Обсисустотрансспецидент

Обсисуститрансспецидент

Обсисубстрансспецидент

Обсисуперстрансспецидент

Обсисустетрансспецидент

Обсисустатрансспецидент

Обситрансспецидит

Обсисустотрансспецидит

Обсисуститрансспецидит

Обсисубстрансспецидит

Обсисуперстрансспецидит

Обсисустетрансспецидит

Обсисустатрансспецидит

Обситрансспецодеид

Обсисустотрансспецодеид

Обсисуститрансспецодеид

Обсисубстрансспецодеид

Обсисубтисуперстрансспецо-

Обсисустетрансспецодеид

Обсисустатрансспецодеид

Обситрансцендент

Обсисустотрансцендент

Обсисуститрансцендент

Обсисубстрансцендент

Обсисуперстрансцендент

Обсисустетрансцендент

Обсисустатрансцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиинценспецидат

Обсисустоинценспецидат

Обсисустиинценспецидат

Обсисубсинценспецидат

Обсисуперсинценспецидат

Обсисустеинценспецидат

Обсисустаинценспецидат

Обсиинценспецидант

Обсисустоинценспецидант

Обсисустиинценспецидант

Обсисубсинценспецидант

Обсисуперсинценспецидант

Обсисустеинценспецидант

Обсисустаинценспецидант

Обсиинценспецидинт

Обсисустоинценспецидинт

Обсисустиинценспецидинт

Обсисубсинценспецидинт

Обсисуперсинценспецидинт

Обсисустеинценспецидинт

Обсисустаинценспецидинт

Обсиинценспецидент

Обсисустоинценспецидент

Обсисустиинценспецидент

Обсисубсинценспецидент

Обсисуперсинценспецидент

Обсисустеинценспецидент

Обсисустаинценспецидент

Обсиинценспецидит

Обсисустоинценспецидит

Обсисустиинценспецидит

Обсисубсинценспецидит

Обсисубтисуперсинценспеци-

Обсисустеинценспецидит

Обсисустаинценспецидит

Обсисустиинценспецодеид

Обсисубсинценспецодеид

Обсисуперсинценспецодеид

Обсисустеинценспецодеид

Обсисустаинценспецодеид

Обсисустиинцендент

Обсисубсинцендент

Обсисуперсинцендент

Обсисустеинцендент

Обсисустаинцендент

Обсиинценспецодеид

Обсисустоинценспецодеид

Обсиинцен
дент

Обсисустоинцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентеспецидат

Обсисустоцентеспецидат

Обсисустицентеспецидат

Обсисубсцентеспецидат

Обсисуперсцентеспецидат

Обсисустецентеспецидат

Обсисустацентеспецидат

Обсицентеспецидант

Обсисустоцентеспецидант

Обсисустицентеспецидант

Обсисубсцентеспецидант

Обсисуперсцентеспецидант

Обсисустецентеспецидант

Обсисустацентеспецидант

Обсицентеспецидинт

Обсисустоцентеспецидинт

Обсисустицентеспецидинт

Обсисубсцентеспецидинт

Обсисуперсцентеспецидинт

Обсисустецентеспецидинт

Обсисустацентеспецидинт

Обсицентеспецидент

Обсисустоцентеспецидент

Обсисустицентеспецидент

Обсисубсцентеспецидент

Обсисуперсцентеспецидент

Обсисустецентеспецидент

Обсисустацентеспецидент

Обсицентеспецидит

Обсисустоцентеспецидит

Обсисустицентеспецидит

Обсисубсцентеспецидит

Обсисуперсцентеспецидит

Обсисустецентеспецидит

Обсисустацентеспецидит

Обсицентеспецодеид

Обсисустоцентеспецодеид

Обсисустицентеспецодеид

Обсисубсцентеспецодеид

Обсисуперсцентеспецодеид

Обсисустецентеспецодеид

Обсисустацентеспецодеид

Обсицендент

Обсисустоцендент

Обсисустицендент

Обсисубсцендент

Обсисуперсцендент

Обсисустецендент

Обсисустацендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецидат

Обсисустоцентаспецидат

Обсисустицентаспецидат

Обсисубсцентаспецидат

Обсисуперсцентаспецидат

Обсисустецентаспецидат

Обсисустацентаспецидат

Обсицентаспецидант

Обсисустоцентаспецидант

Обсисустицентаспецидант

Обсисубсцентаспецидант

Обсисуперсцентаспецидант

Обсисустецентаспецидант

Обсисустацентаспецидант

Обсицентаспецидинт

Обсисустоцентаспецидинт

Обсисустицентаспецидинт

Обсисубсцентаспецидинт

Обсисуперсцентаспецидинт

Обсисустецентаспецидинт

Обсисустацентаспецидинт

Обсицентаспецидент

Обсисустоцентаспецидент

Обсисустицентаспецидент

Обсисубсцентаспецидент

Обсисуперсцентаспецидент

Обсисустецентаспецидент

Обсисустацентаспецидент

Обсицентаспецидит

Обсисустоцентаспецидит

Обсисустицентаспецидит

Обсисубсцентаспецидит

Обсисуперсцентаспецидит

Обсисустецентаспецидит

Обсисустацентаспецидит

Обсицентаспецодеид

Обсисустоцентаспецодеид

Обсисустицентаспецодеид

Обсисубсцентаспецодеид

Обсисуперсцентаспецодеид

Обсисустецентаспецодеид

Обсисустацентаспецодеид

Обсицендат

Обсисустоцендат

Обсисустицендат

Обсисубсцендат

Обсисуперсцендат

Обсисустецендат

Обсисустацендат

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

12

729

Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNQUY-BC/A-6
DT-VNQUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални имплицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти

13
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обсицентоспецидат

Обсицентиспецидат

Обситрансспецидат

Обсиинценспецидат

Обсицентеспецидат

Обсицентаспецидат

Обсиспецидант

Обсицентоспецидант

Обсицентиспецидант

Обситрансспецидант

Обсиинценспецидант

Обсицентеспецидант

Обсицентаспецидант

Обсиспецидинт

Обсицентоспецидинт

Обсицентиспецидинт

Обситрансспецидинт

Обсиинценспецидинт

Обсицентеспецидинт

Обсицентаспецидинт

Обсиспецидент

Обсицентоспецидент

Обсицентиспецидент

Обситрансспецидент

Обсиинценспецидент

Обсицентеспецидент

Обсицентаспецидент

Обсиспецидит

Обсицентоспецидит

Обсицентиспецидит

Обситрансспецидит

Обсиинценспецидит

Обсицентеспецидит

Обсицентаспецидит

Обсиспецодеид

Обсицентоспецодеид

Обсицентиспецодеид

Обситрансспецодеид

Обсиинценспецодеид

Обсицентеспецодеид

Обсицентаспецодеид

VQХипертиподеид

Обсицентодеид

Обсицентидент

Обситрансцендент

Обсиинцендент

Обсицендент

Обсицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустоспецидат

Обсисустоцентоспецидат

Обсисустоцентиспецидат

Обсисустотрансспецидат

Обсисустоинценспецидат

Обсисустоцентеспецидат

Обсисустоцентаспецидат

Обсисустоспецидант

Обсисустоцентоспецидант

Обсисустоцентиспецидант

Обсисустотрансспецидант

Обсисустоинценспецидант

Обсисустоцентеспецидант

Обсисустоцентаспецидант

Обсисустоспецидинт

Обсисустоцентоспецидинт

Обсисустоцентиспецидинт

Обсисустотрансспецидинт

Обсисустоинценспецидинт

Обсисустоцентеспецидинт

Обсисустоцентаспецидинт

Обсисустоспецидент

Обсисустоцентоспецидент

Обсисустоцентиспецидент

Обсисустотрансспецидент

Обсисустоинценспецидент

Обсисустоцентеспецидент

Обсисустоцентаспецидент

Обсисустоспецидит

Обсисустоцентоспецидит

Обсисустоцентиспецидит

Обсисустотрансспецидит

Обсисустоинценспецидит

Обсисустоцентеспецидит

Обсисустоцентаспецидит

Обсисустоспецодеид

Обсисустоцентоспецодеид

Обсисустоцентиспецодеид

Обсисустотрансспецодеид

Обсисустоинценспецодеид

Обсисустоцентеспецодеид

Обсисустоцентаспецодеид

Обсисустодеид

Обсисустоцентодеид

Обсисустоцентидент

Обсисустотрансцендент

Обсисустоинцендент

Обсисустоцендент

Обсисустоцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустиспецидат

Обсисустицентоспецидат

Обсисустицентиспецидат

Обсисуститрансспецидат

Обсисустиинценспецидат

Обсисустицентеспецидат

Обсисустицентаспецидат

Обсисустиспецидант

Обсисустицентоспецидант

Обсисустицентиспецидант

Обсисуститрансспецидант

Обсисустиинценспецидант

Обсисустицентеспецидант

Обсисустицентаспецидант

Обсисустиспецидинт

Обсисустицентоспецидинт

Обсисустицентиспецидинт

Обсисуститрансспецидинт

Обсисустиинценспецидинт

Обсисустицентеспецидинт

Обсисустицентаспецидинт

Обсисустиспецидент

Обсисустицентоспецидент

Обсисустицентиспецидент

Обсисуститрансспецидент

Обсисустиинценспецидент

Обсисустицентеспецидент

Обсисустицентаспецидент

Обсисустиспецидит

Обсисустицентоспецидит

Обсисустицентиспецидит

Обсисуститрансспецидит

Обсисустиинценспецидит

Обсисустицентеспецидит

Обсисустицентаспецидит

Обсисустиспецодеид

Обсисустицентоспецодеид

Обсисустицентиспецодеид

Обсисуститрансспецодеид

Обсисустиинценспецодеид

Обсисустицентеспецодеид

Обсисустицентаспецодеид

Обсисустадит

Обсисустицентодеид

Обсисустицентидент

Обсисуститрансцендент

Обсисустиинцендент

Обсисустицендент

Обсисустицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисубсспецидат

Обсисубсцентоспецидат

Обсисубсцентиспецидат

Обсисубстрансспецидат

Обсисубсинценспецидат

Обсисубсцентеспецидат

Обсисубсцентаспецидат

Обсисубсспецидант

Обсисубсцентоспецидант

Обсисубсцентиспецидант

Обсисубстрансспецидант

Обсисубсинценспецидант

Обсисубсцентеспецидант

Обсисубсцентаспецидант

Обсисубсспецидинт

Обсисубсцентоспецидинт

Обсисубсцентиспецидинт

Обсисубстрансспецидинт

Обсисубсинценспецидинт

Обсисубсцентеспецидинт

Обсисубсцентаспецидинт

Обсисубсспецидент

Обсисубсцентоспецидент

Обсисубсцентиспецидент

Обсисубстрансспецидент

Обсисубсинценспецидент

Обсисубсцентеспецидент

Обсисубсцентаспецидент

Обсисубсспецидит

Обсисубсцентоспецидит

Обсисубсцентиспецидит

Обсисубстрансспецидит

Обсисубсинценспецидит

Обсисубсцентеспецидит

Обсисубсцентаспецидит

Обсисубсспецодеид

Обсисубсцентоспецодеид

Обсисубсцентиспецодеид

Обсисубстрансспецодеид

Обсисубсинценспецодеид

Обсисубсцентеспецодеид

Обсисубсцентаспецодеид

Обсисубсдант

Обсисубсцентодеид

Обсисубсцентидент

Обсисубстрансцендент

Обсисубсинцендент

Обсисубсцендент

Обсисубсцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисуперсспецидат

Обсисуперсцентоспецидат

Обсисуперсцентиспецидат

Обсисуперстрансспецидат

Обсисуперсинценспецидат

Обсисуперсцентеспецидат

Обсисуперсцентаспецидат

Обсисуперсспецидант

Обсисуперсцентоспецидант

Обсисуперсцентиспецидант

Обсисуперстрансспецидант

Обсисуперсинценспецидант

Обсисуперсцентеспецидант

Обсисуперсцентаспецидант

Обсисуперсспецидинт

Обсисуперсцентоспецидинт

Обсисуперсцентиспецидинт

Обсисуперстрансспецидинт

Обсисуперсинценспецидинт

Обсисуперсцентеспецидинт

Обсисуперсцентаспецидинт

Обсисуперсспецидент

Обсисуперсцентоспецидент

Обсисуперсцентиспецидент

Обсисуперстрансспецидент

Обсисуперсинценспецидент

Обсисуперсцентеспецидент

Обсисуперсцентаспецидент

Обсисуперсспецидит

Обсисуперсцентоспецидит

Обсисуперсцентиспецидит

Обсисуперстрансспецидит

Обсисуперсинценспецидит

Обсисуперсцентеспецидит

Обсисуперсцентаспецидит

Обсисуперсспецодеид

Обсисуперсцентоспецодеид

Обсисуперсцентиспецодеид

Обсисуперстрансспецодеид

Обсисуперсинценспецодеид

Обсисуперсцентеспецодеид

Обсисуперсцентаспецодеид

Обсисуперсдант

Обсисуперсцентодеид

Обсисуперсцентидент

Обсисуперстрансцендент

Обсисуперсинцендент

Обсисуперсцендент

Обсисуперсцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустеспецидат

Обсисустецентоспецидат

Обсисустецентиспецидат

Обсисустетрансспецидат

Обсисустеинценспецидат

Обсисустецентеспецидат

Обсисустецентаспецидат

Обсисустеспецидант

Обсисустецентоспецидант

Обсисустецентиспецидант

Обсисустетрансспецидант

Обсисустеинценспецидант

Обсисустецентеспецидант

Обсисустецентаспецидант

Обсисустеспецидинт

Обсисустецентоспецидинт

Обсисустецентиспецидинт

Обсисустетрансспецидинт

Обсисустеинценспецидинт

Обсисустецентеспецидинт

Обсисустецентаспецидинт

Обсисустеспецидент

Обсисустецентоспецидент

Обсисустецентиспецидент

Обсисустетрансспецидент

Обсисустеинценспецидент

Обсисустецентеспецидент

Обсисустецентаспецидент

Обсисустеспецидит

Обсисустецентоспецидит

Обсисустецентиспецидит

Обсисустетрансспецидит

Обсисустеинценспецидит

Обсисустецентеспецидит

Обсисустецентаспецидит

Обсисустеспецодеид

Обсисустецентоспецодеид

Обсисустецентиспецодеид

Обсисустетрансспецодеид

Обсисустеинценспецодеид

Обсисустецентеспецодеид

Обсисустецентаспецодеид

Обсисустадант

Обсисустецентодеид

Обсисустецентидент

Обсисустетрансцендент

Обсисустеинцендент

Обсисустецендент

Обсисустецендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустаспецидат

Обсисустацентоспецидат

Обсисустацентиспецидат

Обсисустатрансспецидат

Обсисустаинценспецидат

Обсисустацентеспецидат

Обсисустацентаспецидат

Обсисустаспецидант

Обсисустацентоспецидант

Обсисустацентиспецидант

Обсисустатрансспецидант

Обсисустаинценспецидант

Обсисустацентеспецидант

Обсисустацентаспецидант

Обсисустаспецидинт

Обсисустацентоспецидинт

Обсисустацентиспецидинт

Обсисустатрансспецидинт

Обсисустаинценспецидинт

Обсисустацентеспецидинт

Обсисустацентаспецидинт

Обсисустаспецидент

Обсисустацентоспецидент

Обсисустацентиспецидент

Обсисустатрансспецидент

Обсисустаинценспецидент

Обсисустацентеспецидент

Обсисустацентаспецидент

Обсисустаспецидит

Обсисустацентоспецидит

Обсисустацентиспецидит

Обсисустатрансспецидит

Обсисустаинценспецидит

Обсисустацентеспецидит

Обсисустацентаспецидит

Обсисустаспецодеид

Обсисустацентоспецодеид

Обсисустацентиспецодеид

Обсисустатрансспецодеид

Обсисустаинценспецодеид

Обсисустацентеспецодеид

Обсисустацентаспецодеид

Обсисустадат

Обсисустацентодеид

Обсисустацентидент

Обсисустатрансцендент

Обсисустаинцендент

Обсисустацендент

Обсисустацендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обсицендат

Обсисустоцендат

Обсисустицендат

Обсисубсцендат

Обсисуперсцендат

Обсисустецендат

Обсисустацендат

Обсицендент

Обсисустоцендент

Обсисустицендент

Обсисубсцендент

Обсисуперсцендент

Обсисустецендент

Обсисустацендент

Обсиинцендент

Обсисустоинцендент

Обсисустиинцендент

Обсисубсинцендент

Обсисуперсинцендент

Обсисустеинцендент

Обсисустаинцендент

Обситрансцендент

Обсисустотрансцендент

Обсисуститрансцендент

Обсисубстрансцендент

Обсисуперстрансцендент

Обсисустетрансцендент

Обсисустатрансцендент

Обсицентидент

Обсисустоцентидент

Обсисустицентидент

Обсисубсцентидент

Обсисуперсцентидент

Обсисустецентидент

Обсисустацентидент

Обсицентодеид

Обсисустоцентодеид

Обсисустицентодеид

Обсисубсцентодеид

Обсисуперсцентодеид

Обсисустецентодеид

Обсисустацентодеид

VQХипертиподеид

Обсисустодеид

Обсисустадит

Обсисубсдант

Обсисуперсдант

Обсисустадант

Обсисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецодеид

Обсисустоцентаспецодеид

Обсисустицентаспецодеид

Обсисубсцентаспецодеид

Обсисуперсцентаспецодеид

Обсисустецентаспецодеид

Обсисустацентаспецодеид

Обсицентеспецодеид

Обсисустоцентеспецодеид

Обсисустицентеспецодеид

Обсисубсцентеспецодеид

Обсисуперсцентеспецодеид

Обсисустецентеспецодеид

Обсисустацентеспецодеид

Обсиинценспецодеид

Обсисустоинценспецодеид

Обсисустиинценспецодеид

Обсисубсинценспецодеид

Обсисуперсинценспецодеид

Обсисустеинценспецодеид

Обсисустаинценспецодеид

Обсисустотрансспецодеид

Обсисуститрансспецодеид

Обсисубстрансспецодеид

Обсисуперстрансспецодеид

Обсисустетрансспецодеид

Обсисустатрансспецодеид

Обсицентиспецодеид

Обсисустоцентиспецодеид

Обсисустицентиспецодеид

Обсисубсцентиспецодеид

Обсисуперсцентиспецодеид

Обсисустецентиспецодеид

Обсисустацентиспецодеид

Обсицентоспецодеид

Обсисустоцентоспецодеид

Обсисустицентоспецодеид

Обсисубсцентоспецодеид

Обсисуперсцентоспецодеид

Обсисустецентоспецодеид

Обсисустацентоспецодеид

Обсиспецодеид

Обсисустоспецодеид

Обсисустиспецодеид

Обсисубсспецодеид

Обсисуперсспецодеид

Обсисустеспецодеид

Обсисустаспецодеид

Обситрансспецодеид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецидит

Обсисустоцентаспецидит

Обсисустицентаспецидит

Обсисубсцентаспецидит

Обсисуперсцентаспецидит

Обсисустецентаспецидит

Обсисустацентаспецидит

Обсицентеспецидит

Обсисустоцентеспецидит

Обсисустицентеспецидит

Обсисубсцентеспецидит

Обсисуперсцентеспецидит

Обсисустецентеспецидит

Обсисустацентеспецидит

Обсиинценспецидит

Обсисустоинценспецидит

Обсисустиинценспецидит

Обсисубсинценспецидит

Обсисуперсинценспецидит

Обсисустеинценспецидит

Обсисустаинценспецидит

Обситрансспецидит

Обсисустотрансспецидит

Обсисуститрансспецидит

Обсисубстрансспецидит

Обсисуперстрансспецидит

Обсисустетрансспецидит

Обсисустатрансспецидит

Обсицентиспецидит

Обсисустоцентиспецидит

Обсисустицентиспецидит

Обсисубсцентиспецидит

Обсисуперсцентиспецидит

Обсисустецентиспецидит

Обсисустацентиспецидит

Обсицентоспецидит

Обсисустоцентоспецидит

Обсисустицентоспецидит

Обсисубсцентоспецидит

Обсисуперсцентоспецидит

Обсисустецентоспецидит

Обсисустацентоспецидит

Обсиспецидит

Обсисустоспецидит

Обсисустиспецидит

Обсисубсспецидит

Обсисуперсспецидит

Обсисустеспецидит

Обсисустаспецидит

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецидент

Обсисустоцентаспецидент

Обсисустицентаспецидент

Обсисубсцентаспецидент

Обсисуперсцентаспецидент

Обсисустецентаспецидент

Обсисустацентаспецидент

Обсицентеспецидент

Обсисустоцентеспецидент

Обсисустицентеспецидент

Обсисубсцентеспецидент

Обсисуперсцентеспецидент

Обсисустецентеспецидент

Обсисустацентеспецидент

Обсиинценспецидент

Обсисустоинценспецидент

Обсисустиинценспецидент

Обсисубсинценспецидент

Обсисуперсинценспецидент

Обсисустеинценспецидент

Обсисустаинценспецидент

Обситрансспецидент

Обсисустотрансспецидент

Обсисуститрансспецидент

Обсисубстрансспецидент

Обсисуперстрансспецидент

Обсисустетрансспецидент

Обсисустатрансспецидент

Обсицентиспецидент

Обсисустоцентиспецидент

Обсисустицентиспецидент

Обсисубсцентиспецидент

Обсисуперсцентиспецидент

Обсисустецентиспецидент

Обсисустацентиспецидент

Обсицентоспецидент

Обсисустоцентоспецидент

Обсисустицентоспецидент

Обсисубсцентоспецидент

Обсисуперсцентоспецидент

Обсисустецентоспецидент

Обсисустацентоспецидент

Обсиспецидент

Обсисустоспецидент

Обсисустиспецидент

Обсисубсспецидент

Обсисуперсспецидент

Обсисустеспецидент

Обсисустаспецидент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецидинт

Обсисустоцентаспецидинт

Обсисустицентаспецидинт

Обсисубсцентаспецидинт

Обсисуперсцентаспецидинт

Обсисустецентаспецидинт

Обсисустацентаспецидинт

Обсицентеспецидинт

Обсисустоцентеспецидинт

Обсисустицентеспецидинт

Обсисубсцентеспецидинт

Обсисуперсцентеспецидинт

Обсисустецентеспецидинт

Обсисустацентеспецидинт

Обсиинценспецидинт

Обсисустоинценспецидинт

Обсисустиинценспецидинт

Обсисубсинценспецидинт

Обсисуперсинценспецидинт

Обсисустеинценспецидинт

Обсисустаинценспецидинт

Обситрансспецидинт

Обсисустотрансспецидинт

Обсисуститрансспецидинт

Обсисубстрансспецидинт

Обсисуперстрансспецидинт

Обсисустетрансспецидинт

Обсисустатрансспецидинт

Обсицентиспецидинт

Обсисустоцентиспецидинт

Обсисустицентиспецидинт

Обсисубсцентиспецидинт

Обсисуперсцентиспецидинт

Обсисустецентиспецидинт

Обсисустацентиспецидинт

Обсицентоспецидинт

Обсисустоцентоспецидинт

Обсисустицентоспецидинт

Обсисубсцентоспецидинт

Обсисуперсцентоспецидинт

Обсисустецентоспецидинт

Обсисустацентоспецидинт

Обсиспецидинт

Обсисустоспецидинт

Обсисустиспецидинт

Обсисубсспецидинт

Обсисуперсспецидинт

Обсисустеспецидинт

Обсисустаспецидинт

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецидант

Обсисустоцентаспецидант

Обсисустицентаспецидант

Обсисубсцентаспецидант

Обсисуперсцентаспецидант

Обсисустецентаспецидант

Обсисустацентаспецидант

Обсицентеспецидант

Обсисустоцентеспецидант

Обсисустицентеспецидант

Обсисубсцентеспецидант

Обсисуперсцентеспецидант

Обсисустецентеспецидант

Обсисустацентеспецидант

Обсиинценспецидант

Обсисустоинценспецидант

Обсисустиинценспецидант

Обсисубсинценспецидант

Обсисуперсинценспецидант

Обсисустеинценспецидант

Обсисустаинценспецидант

Обситрансспецидант

Обсисустотрансспецидант

Обсисуститрансспецидант

Обсисубстрансспецидант

Обсисуперстрансспецидант

Обсисустетрансспецидант

Обсисустатрансспецидант

Обсицентиспецидант

Обсисустоцентиспецидант

Обсисустицентиспецидант

Обсисубсцентиспецидант

Обсисуперсцентиспецидант

Обсисустецентиспецидант

Обсисустацентиспецидант

Обсицентоспецидант

Обсисустоцентоспецидант

Обсисустицентоспецидант

Обсисубсцентоспецидант

Обсисуперсцентоспецидант

Обсисустецентоспецидант

Обсисустацентоспецидант

Обсиспецидант

Обсисустоспецидант

Обсисустиспецидант

Обсисубсспецидант

Обсисуперсспецидант

Обсисустеспецидант

Обсисустаспецидант

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-VNQUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецидат

Обсисустоцентаспецидат

Обсисустицентаспецидат

Обсисубсцентаспецидат

Обсисуперсцентаспецидат

Обсисустецентаспецидат

Обсисустацентаспецидат

Обсицентеспецидат

Обсисустоцентеспецидат

Обсисустицентеспецидат

Обсисубсцентеспецидат

Обсисуперсцентеспецидат

Обсисустецентеспецидат

Обсисустацентеспецидат

Обсиинценспецидат

Обсисустоинценспецидат

Обсисустиинценспецидат

Обсисубсинценспецидат

Обсисуперсинценспецидат

Обсисустеинценспецидат

Обсисустаинценспецидат

Обситрансспецидат

Обсисустотрансспецидат

Обсисуститрансспецидат

Обсисубстрансспецидат

Обсисуперстрансспецидат

Обсисустетрансспецидат

Обсисустатрансспецидат

Обсицентиспецидат

Обсисустоцентиспецидат

Обсисустицентиспецидат

Обсисубсцентиспецидат

Обсисуперсцентиспецидат

Обсисустецентиспецидат

Обсисустацентиспецидат

Обсицентоспецидат

Обсисустоцентоспецидат

Обсисустицентоспецидат

Обсисубсцентоспецидат

Обсисуперсцентоспецидат

Обсисустецентоспецидат

Обсисустацентоспецидат

Обсиспецидат

Обсисустоспецидат

Обсисустиспецидат

Обсисубсспецидат

Обсисуперсспецидат

Обсисустеспецидат

Обсисустаспецидат

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

28

745

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например специдинт на
инцендента, специдинт на инцендента на субсданта).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсспецидинт, което означава субсдант на специдинта; трансспецидент, което означава трансцендент на специдента; сустеспецидит, което означава сустадант на специдита).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VO-хипертиподеид, т.е. идеен икономически обти30
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Идеен икономически обти-хипертиподеид (икономически VOхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустодеид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустадит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубсдант и икономическия обтисуперсдант.
4. Икономически обтисубсдант (съкр. – обтисубс).
5. Икономически обтисуперсдант (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустадант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубсдант и икономически обтисуперсдант.
7. Икономически обтисустадат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща се
от икономическия обтисубсдант и икономическия обтисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Идеен икономически обти-хипертиподеид (икономически VOхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтицентодеид (съкр. – обтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически обтицентидент (икономически обтиуницендент) (съкр. –
обтиценти) – единство на икономическия обтитрансцендент и икономическия
обтиинцендент.
4. Икономически обтитрансцендент (съкр. – обтитранс).
5. Икономически обтиинцендент (съкр. – обтиинцен).
6. Икономически обтицентдент (икономически обтицендант) (съкр. – обтиценте) – общо понятие за икономически обтитрансцендент и икономически
обтиинцендент.
7. Икономически обтицендат (съкр. – обтицента) – двойка, състояща се
от икономическия обтитрансцендент и икономическия обтиинцендент.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Идеен икономически обти-хипертиподеид (икономически VOхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецодеид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецидит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическия обтиспецидент и икономическия обтиспецидинт.
4. Икономически обтиспецидент (съкр. – обтиспеде).
5. Икономически обтиспецидинт (съкр. – обтиспеди).
6. Икономически обтиспецидант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономически обтиспецидент и икономически обтиспецидинт.
7. Икономически обтиспецитат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обтиспецидент и икономическия обтиспецидинт.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти е описано
като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти (с индекс DT-VNOUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти (с индекс DT-VNOUY-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти (с индекс DT-VNOUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-VNOUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни имплицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтисустоспецидат

Обтисустиспецидат

Обтисубсспецидат

Обтисуперсспецидат

Обтисустеспецидат

Обтисустаспецидат

Обтиспецидант

Обтисустоспецидант

Обтисустиспецидант

Обтисубсспецидант

Обтисуперсспецидант

Обтисустеспецидант

Обтисустаспецидант

Обтиспецидинт

Обтисустоспецидинт

Обтисустиспецидинт

Обтисубсспецидинт

Обтисуперсспецидинт

Обтисустеспецидинт

Обтисустаспецидинт

Обтиспецидент

Обтисустоспецидент

Обтисустиспецидент

Обтисубсспецидент

Обтисуперсспецидент

Обтисустеспецидент

Обтисустаспецидент

Обтиспецидит

Обтисустоспецидит

Обтисустиспецидит

Обтисубсспецидит

Обтисуперсспецидит

Обтисустеспецидит

Обтисустаспецидит

Обтиспецодеид

Обтисустоспецодеид

Обтисустиспецодеид

Обтисубсспецодеид

Обтисуперсспецодеид

Обтисустеспецодеид

Обтисустаспецодеид

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентоспецидат

Обтисустоцентоспецидат

Обтисустицентоспецидат

Обтисубсцентоспецидат

Обтисуперсцентоспецидат

Обтисустецентоспецидат

Обтисустацентоспецидат

Обтицентоспецидант

Обтисустоцентоспецидант

Обтисустицентоспецидант

Обтисубсцентоспецидант

Обтисуперсцентоспецидант

Обтисустецентоспецидант

Обтисустацентоспецидант

Обтицентоспецидинт

Обтисустоцентоспецидинт

Обтисустицентоспецидинт

Обтисубсцентоспецидинт

Обтисуперсцентоспецидинт

Обтисустецентоспецидинт

Обтисустацентоспецидинт

Обтицентоспецидент

Обтисустоцентоспецидент

Обтисустицентоспецидент

Обтисубсцентоспецидент

Обтисуперсцентоспецидент

Обтисустецентоспецидент

Обтисустацентоспецидент

Обтицентоспецидит

Обтисустоцентоспецидит

Обтисустицентоспецидит

Обтисубсцентоспецидит

Обтисуперсцентоспецидит

Обтисустецентоспецидит

Обтисустацентоспецидит

Обтицентоспецодеид

Обтисустоцентоспецодеид

Обтисустицентоспецодеид

Обтисубсцентоспецодеид

Обтисуперсцентоспецодеид

Обтисустецентоспецодеид

Обтисустацентоспецодеид

Обтицентодеид

Обтисустоцентодеид

Обтисустицентодеид

Обтисубсцентодеид

Обтисуперсцентодеид

Обтисустецентодеид

Обтисустацентодеид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)

35

752

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентиспецидат

Обтисустоцентиспецидат

Обтисустицентиспецидат

Обтисубсцентиспецидат

Обтисуперсцентиспецидат

Обтисустецентиспецидат

Обтисустацентиспецидат

Обтицентиспецидант

Обтисустоцентиспецидант

Обтисустицентиспецидант

Обтисубсцентиспецидант

Обтисуперсцентиспецидант

Обтисустецентиспецидант

Обтисустацентиспецидант

Обтицентиспецидинт

Обтисустоцентиспецидинт

Обтисустицентиспецидинт

Обтисубсцентиспецидинт

Обтисуперсцентиспецидинт

Обтисустецентиспецидинт

Обтисустацентиспецидинт

Обтицентиспецидент

Обтисустоцентиспецидент

Обтисустицентиспецидент

Обтисубсцентиспецидент

Обтисуперсцентиспецидент

Обтисустецентиспецидент

Обтисустацентиспецидент

Обтицентиспецидит

Обтисустоцентиспецидит

Обтисустицентиспецидит

Обтисубсцентиспецидит

Обтисуперсцентиспецидит

Обтисустецентиспецидит

Обтисустацентиспецидит

Обтицентиспецодеид

Обтисустоцентиспецодеид

Обтисустицентиспецодеид

Обтисубсцентиспецодеид

Обтисуперсцентиспецодеид

Обтисустецентиспецодеид

Обтисустацентиспецодеид

Обтицентидент

Обтисустоцентидент

Обтисустицентидент

Обтисубсцентидент

Обтисуперсцентидент

Обтисустецентидент

Обтисустацентидент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтитрансспецидат

Обтисустотрансспецидат

Обтисуститрансспецидат

Обтисубстрансспецидат

Обтисуперстрансспецидат

Обтисустетрансспецидат

Обтисустатрансспецидат

Обтитрансспецидант

Обтисустотрансспецидант

Обтисуститрансспецидант

Обтисубстрансспецидант

Обтисуперстрансспецидант

Обтисустетрансспецидант

Обтисустатрансспецидант

Обтитрансспецидинт

Обтисустотрансспецидинт

Обтисуститрансспецидинт

Обтисубстрансспецидинт

Обтисуперстрансспецидинт

Обтисустетрансспецидинт

Обтисустатрансспецидинт

Обтитрансспецидент

Обтисустотрансспецидент

Обтисуститрансспецидент

Обтисубстрансспецидент

Обтисуперстрансспецидент

Обтисустетрансспецидент

Обтисустатрансспецидент

Обтитрансспецидит

Обтисустотрансспецидит

Обтисуститрансспецидит

Обтисубстрансспецидит

Обтисуперстрансспецидит

Обтисустетрансспецидит

Обтисустатрансспецидит

Обтитрансспецодеид

Обтисустотрансспецодеид

Обтисуститрансспецодеид

Обтисубстрансспецодеид

Обтисубтисуперстрансспецо-

Обтисустетрансспецодеид

Обтисустатрансспецодеид

Обтитрансцендент

Обтисустотрансцендент

Обтисуститрансцендент

Обтисубстрансцендент

Обтисуперстрансцендент

Обтисустетрансцендент

Обтисустатрансцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиинценспецидат

Обтисустоинценспецидат

Обтисустиинценспецидат

Обтисубсинценспецидат

Обтисуперсинценспецидат

Обтисустеинценспецидат

Обтисустаинценспецидат

Обтиинценспецидант

Обтисустоинценспецидант

Обтисустиинценспецидант

Обтисубсинценспецидант

Обтисуперсинценспецидант

Обтисустеинценспецидант

Обтисустаинценспецидант

Обтиинценспецидинт

Обтисустоинценспецидинт

Обтисустиинценспецидинт

Обтисубсинценспецидинт

Обтисуперсинценспецидинт

Обтисустеинценспецидинт

Обтисустаинценспецидинт

Обтиинценспецидент

Обтисустоинценспецидент

Обтисустиинценспецидент

Обтисубсинценспецидент

Обтисуперсинценспецидент

Обтисустеинценспецидент

Обтисустаинценспецидент

Обтиинценспецидит

Обтисустоинценспецидит

Обтисустиинценспецидит

Обтисубсинценспецидит

Обтисубтисуперсинценспеци-

Обтисустеинценспецидит

Обтисустаинценспецидит

Обтисустиинценспецодеид

Обтисубсинценспецодеид

Обтисуперсинценспецодеид

Обтисустеинценспецодеид

Обтисустаинценспецодеид

Обтисустиинцендент

Обтисубсинцендент

Обтисуперсинцендент

Обтисустеинцендент

Обтисустаинцендент

Обтиинценспецодеид

Обтисустоинценспецодеид

Обтиинцен
дент

Обтисустоинцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентеспецидат

Обтисустоцентеспецидат

Обтисустицентеспецидат

Обтисубсцентеспецидат

Обтисуперсцентеспецидат

Обтисустецентеспецидат

Обтисустацентеспецидат

Обтицентеспецидант

Обтисустоцентеспецидант

Обтисустицентеспецидант

Обтисубсцентеспецидант

Обтисуперсцентеспецидант

Обтисустецентеспецидант

Обтисустацентеспецидант

Обтицентеспецидинт

Обтисустоцентеспецидинт

Обтисустицентеспецидинт

Обтисубсцентеспецидинт

Обтисуперсцентеспецидинт

Обтисустецентеспецидинт

Обтисустацентеспецидинт

Обтицентеспецидент

Обтисустоцентеспецидент

Обтисустицентеспецидент

Обтисубсцентеспецидент

Обтисуперсцентеспецидент

Обтисустецентеспецидент

Обтисустацентеспецидент

Обтицентеспецидит

Обтисустоцентеспецидит

Обтисустицентеспецидит

Обтисубсцентеспецидит

Обтисуперсцентеспецидит

Обтисустецентеспецидит

Обтисустацентеспецидит

Обтицентеспецодеид

Обтисустоцентеспецодеид

Обтисустицентеспецодеид

Обтисубсцентеспецодеид

Обтисуперсцентеспецодеид

Обтисустецентеспецодеид

Обтисустацентеспецодеид

Обтицендент

Обтисустоцендент

Обтисустицендент

Обтисубсцендент

Обтисуперсцендент

Обтисустецендент

Обтисустацендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецидат

Обтисустоцентаспецидат

Обтисустицентаспецидат

Обтисубсцентаспецидат

Обтисуперсцентаспецидат

Обтисустецентаспецидат

Обтисустацентаспецидат

Обтицентаспецидант

Обтисустоцентаспецидант

Обтисустицентаспецидант

Обтисубсцентаспецидант

Обтисуперсцентаспецидант

Обтисустецентаспецидант

Обтисустацентаспецидант

Обтицентаспецидинт

Обтисустоцентаспецидинт

Обтисустицентаспецидинт

Обтисубсцентаспецидинт

Обтисуперсцентаспецидинт

Обтисустецентаспецидинт

Обтисустацентаспецидинт

Обтицентаспецидент

Обтисустоцентаспецидент

Обтисустицентаспецидент

Обтисубсцентаспецидент

Обтисуперсцентаспецидент

Обтисустецентаспецидент

Обтисустацентаспецидент

Обтицентаспецидит

Обтисустоцентаспецидит

Обтисустицентаспецидит

Обтисубсцентаспецидит

Обтисуперсцентаспецидит

Обтисустецентаспецидит

Обтисустацентаспецидит

Обтицентаспецодеид

Обтисустоцентаспецодеид

Обтисустицентаспецодеид

Обтисубсцентаспецодеид

Обтисуперсцентаспецодеид

Обтисустецентаспецодеид

Обтисустацентаспецодеид

Обтицендат

Обтисустоцендат

Обтисустицендат

Обтисубсцендат

Обтисуперсцендат

Обтисустецендат

Обтисустацендат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNOUY-BC/A-6
DT-VNOUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални имплицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Обтицентоспецидат

Обтицентиспецидат

Обтитрансспецидат

Обтиинценспецидат

Обтицентеспецидат

Обтицентаспецидат

Обтиспецидант

Обтицентоспецидант

Обтицентиспецидант

Обтитрансспецидант

Обтиинценспецидант

Обтицентеспецидант

Обтицентаспецидант

Обтиспецидинт

Обтицентоспецидинт

Обтицентиспецидинт

Обтитрансспецидинт

Обтиинценспецидинт

Обтицентеспецидинт

Обтицентаспецидинт

Обтиспецидент

Обтицентоспецидент

Обтицентиспецидент

Обтитрансспецидент

Обтиинценспецидент

Обтицентеспецидент

Обтицентаспецидент

Обтиспецидит

Обтицентоспецидит

Обтицентиспецидит

Обтитрансспецидит

Обтиинценспецидит

Обтицентеспецидит

Обтицентаспецидит

Обтиспецодеид

Обтицентоспецодеид

Обтицентиспецодеид

Обтитрансспецодеид

Обтиинценспецодеид

Обтицентеспецодеид

Обтицентаспецодеид

VOХипертиподеид

Обтицентодеид

Обтицентидент

Обтитрансце
ндент

Обтиинцендент

Обтицендент

Обтицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустоспецидат

Обтисустоцентоспецидат

Обтисустоцентиспецидат

Обтисустотрансспецидат

Обтисустоинценспецидат

Обтисустоцентеспецидат

Обтисустоцентаспецидат

Обтисустоспецидант

Обтисустоцентоспецидант

Обтисустоцентиспецидант

Обтисустотрансспецидант

Обтисустоинценспецидант

Обтисустоцентеспецидант

Обтисустоцентаспецидант

Обтисустоспецидинт

Обтисустоцентоспецидинт

Обтисустоцентиспецидинт

Обтисустотрансспецидинт

Обтисустоинценспецидинт

Обтисустоцентеспецидинт

Обтисустоцентаспецидинт

Обтисустоспецидент

Обтисустоцентоспецидент

Обтисустоцентиспецидент

Обтисустотрансспецидент

Обтисустоинценспецидент

Обтисустоцентеспецидент

Обтисустоцентаспецидент

Обтисустоспецидит

Обтисустоцентоспецидит

Обтисустоцентиспецидит

Обтисустотрансспецидит

Обтисустоинценспецидит

Обтисустоцентеспецидит

Обтисустоцентаспецидит

Обтисустоспецодеид

Обтисустоцентоспецодеид

Обтисустоцентиспецодеид

Обтисустотрансспецодеид

Обтисустоинценспецодеид

Обтисустоцентеспецодеид

Обтисустоцентаспецодеид

Обтисустодеид

Обтисустоцентодеид

Обтисустоцентидент

Обтисустотрансцендент

Обтисустоинцендент

Обтисустоцендент

Обтисустоцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустиспецидат

Обтисустицентоспецидат

Обтисустицентиспецидат

Обтисуститрансспецидат

Обтисустиинценспецидат

Обтисустицентеспецидат

Обтисустицентаспецидат

Обтисустиспецидант

Обтисустицентоспецидант

Обтисустицентиспецидант

Обтисуститрансспецидант

Обтисустиинценспецидант

Обтисустицентеспецидант

Обтисустицентаспецидант

Обтисустиспецидинт

Обтисустицентоспецидинт

Обтисустицентиспецидинт

Обтисуститрансспецидинт

Обтисустиинценспецидинт

Обтисустицентеспецидинт

Обтисустицентаспецидинт

Обтисустиспецидент

Обтисустицентоспецидент

Обтисустицентиспецидент

Обтисуститрансспецидент

Обтисустиинценспецидент

Обтисустицентеспецидент

Обтисустицентаспецидент

Обтисустиспецидит

Обтисустицентоспецидит

Обтисустицентиспецидит

Обтисуститрансспецидит

Обтисустиинценспецидит

Обтисустицентеспецидит

Обтисустицентаспецидит

Обтисустиспецодеид

Обтисустицентоспецодеид

Обтисустицентиспецодеид

Обтисуститрансспецодеид

Обтисустиинценспецодеид

Обтисустицентеспецодеид

Обтисустицентаспецодеид

Обтисустадит

Обтисустицентодеид

Обтисустицентидент

Обтисуститрансцендент

Обтисустиинцендент

Обтисустицендент

Обтисустицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисубсспецидат

Обтисубсцентоспецидат

Обтисубсцентиспецидат

Обтисубстрансспецидат

Обтисубсинценспецидат

Обтисубсцентеспецидат

Обтисубсцентаспецидат

Обтисубсспецидант

Обтисубсцентоспецидант

Обтисубсцентиспецидант

Обтисубстрансспецидант

Обтисубсинценспецидант

Обтисубсцентеспецидант

Обтисубсцентаспецидант

Обтисубсспецидинт

Обтисубсцентоспецидинт

Обтисубсцентиспецидинт

Обтисубстрансспецидинт

Обтисубсинценспецидинт

Обтисубсцентеспецидинт

Обтисубсцентаспецидинт

Обтисубсспецидент

Обтисубсцентоспецидент

Обтисубсцентиспецидент

Обтисубстрансспецидент

Обтисубсинценспецидент

Обтисубсцентеспецидент

Обтисубсцентаспецидент

Обтисубсспецидит

Обтисубсцентоспецидит

Обтисубсцентиспецидит

Обтисубстрансспецидит

Обтисубсинценспецидит

Обтисубсцентеспецидит

Обтисубсцентаспецидит

Обтисубсспецодеид

Обтисубсцентоспецодеид

Обтисубсцентиспецодеид

Обтисубстрансспецодеид

Обтисубсинценспецодеид

Обтисубсцентеспецодеид

Обтисубсцентаспецодеид

Обтисубсдант

Обтисубсцентодеид

Обтисубсцентидент

Обтисубстрансцендент

Обтисубсинцендент

Обтисубсцендент

Обтисубсцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисуперсспецидат

Обтисуперсцентоспецидат

Обтисуперсцентиспецидат

Обтисуперстрансспецидат

Обтисуперсинценспецидат

Обтисуперсцентеспецидат

Обтисуперсцентаспецидат

Обтисуперсспецидант

Обтисуперсцентоспецидант

Обтисуперсцентиспецидант

Обтисуперстрансспецидант

Обтисуперсинценспецидант

Обтисуперсцентеспецидант

Обтисуперсцентаспецидант

Обтисуперсспецидинт

Обтисуперсцентоспецидинт

Обтисуперсцентиспецидинт

Обтисуперстрансспецидинт

Обтисуперсинценспецидинт

Обтисуперсцентеспецидинт

Обтисуперсцентаспецидинт

Обтисуперсспецидент

Обтисуперсцентоспецидент

Обтисуперсцентиспецидент

Обтисуперстрансспецидент

Обтисуперсинценспецидент

Обтисуперсцентеспецидент

Обтисуперсцентаспецидент

Обтисуперсспецидит

Обтисуперсцентоспецидит

Обтисуперсцентиспецидит

Обтисуперстрансспецидит

Обтисуперсинценспецидит

Обтисуперсцентеспецидит

Обтисуперсцентаспецидит

Обтисуперсспецодеид

Обтисуперсцентоспецодеид

Обтисуперсцентиспецодеид

Обтисуперстрансспецодеид

Обтисуперсинценспецодеид

Обтисуперсцентеспецодеид

Обтисуперсцентаспецодеид

Обтисуперсдант

Обтисуперсцентодеид

Обтисуперсцентидент

Обтисуперстрансцендент

Обтисуперсинцендент

Обтисуперсцендент

Обтисуперсцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустеспецидат

Обтисустецентоспецидат

Обтисустецентиспецидат

Обтисустетрансспецидат

Обтисустеинценспецидат

Обтисустецентеспецидат

Обтисустецентаспецидат

Обтисустеспецидант

Обтисустецентоспецидант

Обтисустецентиспецидант

Обтисустетрансспецидант

Обтисустеинценспецидант

Обтисустецентеспецидант

Обтисустецентаспецидант

Обтисустеспецидинт

Обтисустецентоспецидинт

Обтисустецентиспецидинт

Обтисустетрансспецидинт

Обтисустеинценспецидинт

Обтисустецентеспецидинт

Обтисустецентаспецидинт

Обтисустеспецидент

Обтисустецентоспецидент

Обтисустецентиспецидент

Обтисустетрансспецидент

Обтисустеинценспецидент

Обтисустецентеспецидент

Обтисустецентаспецидент

Обтисустеспецидит

Обтисустецентоспецидит

Обтисустецентиспецидит

Обтисустетрансспецидит

Обтисустеинценспецидит

Обтисустецентеспецидит

Обтисустецентаспецидит

Обтисустеспецодеид

Обтисустецентоспецодеид

Обтисустецентиспецодеид

Обтисустетрансспецодеид

Обтисустеинценспецодеид

Обтисустецентеспецодеид

Обтисустецентаспецодеид

Обтисустадант

Обтисустецентодеид

Обтисустецентидент

Обтисустетрансцендент

Обтисустеинцендент

Обтисустецендент

Обтисустецендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустаспецидат

Обтисустацентоспецидат

Обтисустацентиспецидат

Обтисустатрансспецидат

Обтисустаинценспецидат

Обтисустацентеспецидат

Обтисустацентаспецидат

Обтисустаспецидант

Обтисустацентоспецидант

Обтисустацентиспецидант

Обтисустатрансспецидант

Обтисустаинценспецидант

Обтисустацентеспецидант

Обтисустацентаспецидант

Обтисустаспецидинт

Обтисустацентоспецидинт

Обтисустацентиспецидинт

Обтисустатрансспецидинт

Обтисустаинценспецидинт

Обтисустацентеспецидинт

Обтисустацентаспецидинт

Обтисустаспецидент

Обтисустацентоспецидент

Обтисустацентиспецидент

Обтисустатрансспецидент

Обтисустаинценспецидент

Обтисустацентеспецидент

Обтисустацентаспецидент

Обтисустаспецидит

Обтисустацентоспецидит

Обтисустацентиспецидит

Обтисустатрансспецидит

Обтисустаинценспецидит

Обтисустацентеспецидит

Обтисустацентаспецидит

Обтисустаспецодеид

Обтисустацентоспецодеид

Обтисустацентиспецодеид

Обтисустатрансспецодеид

Обтисустаинценспецодеид

Обтисустацентеспецодеид

Обтисустацентаспецодеид

Обтисустадат

Обтисустацентодеид

Обтисустацентидент

Обтисустатрансцендент

Обтисустаинцендент

Обтисустацендент

Обтисустацендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Обтицендат

Обтисустоцендат

Обтисустицендат

Обтисубсцендат

Обтисуперсцендат

Обтисустецендат

Обтисустацендат

Обтицендент

Обтисустоцендент

Обтисустицендент

Обтисубсцендент

Обтисуперсцендент

Обтисустецендент

Обтисустацендент

Обтиинцендент

Обтисустоинцендент

Обтисустиинцендент

Обтисубсинцендент

Обтисуперсинцендент

Обтисустеинцендент

Обтисустаинцендент

Обтитрансцендент

Обтисустотрансцендент

Обтисуститрансцендент

Обтисубстрансцендент

Обтисуперстрансцендент

Обтисустетрансцендент

Обтисустатрансцендент

Обтицентидент

Обтисустоцентидент

Обтисустицентидент

Обтисубсцентидент

Обтисуперсцентидент

Обтисустецентидент

Обтисустацентидент

Обтицентодеид

Обтисустоцентодеид

Обтисустицентодеид

Обтисубсцентодеид

Обтисуперсцентодеид

Обтисустецентодеид

Обтисустацентодеид

VOХипертиподеид

Обтисустодеид

Обтисустадит

Обтисубсдант

Обтисуперсдант

Обтисустадант

Обтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецодеид

Обтисустоцентаспецодеид

Обтисустицентаспецодеид

Обтисубсцентаспецодеид

Обтисуперсцентаспецодеид

Обтисустецентаспецодеид

Обтисустацентаспецодеид

Обтицентеспецодеид

Обтисустоцентеспецодеид

Обтисустицентеспецодеид

Обтисубсцентеспецодеид

Обтисуперсцентеспецодеид

Обтисустецентеспецодеид

Обтисустацентеспецодеид

Обтиинценспецодеид

Обтисустоинценспецодеид

Обтисустиинценспецодеид

Обтисубсинценспецодеид

Обтисуперсинценспецодеид

Обтисустеинценспецодеид

Обтисустаинценспецодеид

Обтисустотрансспецодеид

Обтисуститрансспецодеид

Обтисубстрансспецодеид

Обтисуперстрансспецодеид

Обтисустетрансспецодеид

Обтисустатрансспецодеид

Обтицентиспецодеид

Обтисустоцентиспецодеид

Обтисустицентиспецодеид

Обтисубсцентиспецодеид

Обтисуперсцентиспецодеид

Обтисустецентиспецодеид

Обтисустацентиспецодеид

Обтицентоспецодеид

Обтисустоцентоспецодеид

Обтисустицентоспецодеид

Обтисубсцентоспецодеид

Обтисуперсцентоспецодеид

Обтисустецентоспецодеид

Обтисустацентоспецодеид

Обтиспецодеид

Обтисустоспецодеид

Обтисустиспецодеид

Обтисубсспецодеид

Обтисуперсспецодеид

Обтисустеспецодеид

Обтисустаспецодеид

Обтитрансспецодеид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецидит

Обтисустоцентаспецидит

Обтисустицентаспецидит

Обтисубсцентаспецидит

Обтисуперсцентаспецидит

Обтисустецентаспецидит

Обтисустацентаспецидит

Обтицентеспецидит

Обтисустоцентеспецидит

Обтисустицентеспецидит

Обтисубсцентеспецидит

Обтисуперсцентеспецидит

Обтисустецентеспецидит

Обтисустацентеспецидит

Обтиинценспецидит

Обтисустоинценспецидит

Обтисустиинценспецидит

Обтисубсинценспецидит

Обтисуперсинценспецидит

Обтисустеинценспецидит

Обтисустаинценспецидит

Обтитрансспецидит

Обтисустотрансспецидит

Обтисуститрансспецидит

Обтисубстрансспецидит

Обтисуперстрансспецидит

Обтисустетрансспецидит

Обтисустатрансспецидит

Обтицентиспецидит

Обтисустоцентиспецидит

Обтисустицентиспецидит

Обтисубсцентиспецидит

Обтисуперсцентиспецидит

Обтисустецентиспецидит

Обтисустацентиспецидит

Обтицентоспецидит

Обтисустоцентоспецидит

Обтисустицентоспецидит

Обтисубсцентоспецидит

Обтисуперсцентоспецидит

Обтисустецентоспецидит

Обтисустацентоспецидит

Обтиспецидит

Обтисустоспецидит

Обтисустиспецидит

Обтисубсспецидит

Обтисуперсспецидит

Обтисустеспецидит

Обтисустаспецидит

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецидент

Обтисустоцентаспецидент

Обтисустицентаспецидент

Обтисубсцентаспецидент

Обтисуперсцентаспецидент

Обтисустецентаспецидент

Обтисустацентаспецидент

Обтицентеспецидент

Обтисустоцентеспецидент

Обтисустицентеспецидент

Обтисубсцентеспецидент

Обтисуперсцентеспецидент

Обтисустецентеспецидент

Обтисустацентеспецидент

Обтиинценспецидент

Обтисустоинценспецидент

Обтисустиинценспецидент

Обтисубсинценспецидент

Обтисуперсинценспецидент

Обтисустеинценспецидент

Обтисустаинценспецидент

Обтитрансспецидент

Обтисустотрансспецидент

Обтисуститрансспецидент

Обтисубстрансспецидент

Обтисуперстрансспецидент

Обтисустетрансспецидент

Обтисустатрансспецидент

Обтицентиспецидент

Обтисустоцентиспецидент

Обтисустицентиспецидент

Обтисубсцентиспецидент

Обтисуперсцентиспецидент

Обтисустецентиспецидент

Обтисустацентиспецидент

Обтицентоспецидент

Обтисустоцентоспецидент

Обтисустицентоспецидент

Обтисубсцентоспецидент

Обтисуперсцентоспецидент

Обтисустецентоспецидент

Обтисустацентоспецидент

Обтиспецидент

Обтисустоспецидент

Обтисустиспецидент

Обтисубсспецидент

Обтисуперсспецидент

Обтисустеспецидент

Обтисустаспецидент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецидинт

Обтисустоцентаспецидинт

Обтисустицентаспецидинт

Обтисубсцентаспецидинт

Обтисуперсцентаспецидинт

Обтисустецентаспецидинт

Обтисустацентаспецидинт

Обтицентеспецидинт

Обтисустоцентеспецидинт

Обтисустицентеспецидинт

Обтисубсцентеспецидинт

Обтисуперсцентеспецидинт

Обтисустецентеспецидинт

Обтисустацентеспецидинт

Обтиинценспецидинт

Обтисустоинценспецидинт

Обтисустиинценспецидинт

Обтисубсинценспецидинт

Обтисуперсинценспецидинт

Обтисустеинценспецидинт

Обтисустаинценспецидинт

Обтитрансспецидинт

Обтисустотрансспецидинт

Обтисуститрансспецидинт

Обтисубстрансспецидинт

Обтисуперстрансспецидинт

Обтисустетрансспецидинт

Обтисустатрансспецидинт

Обтицентиспецидинт

Обтисустоцентиспецидинт

Обтисустицентиспецидинт

Обтисубсцентиспецидинт

Обтисуперсцентиспецидинт

Обтисустецентиспецидинт

Обтисустацентиспецидинт

Обтицентоспецидинт

Обтисустоцентоспецидинт

Обтисустицентоспецидинт

Обтисубсцентоспецидинт

Обтисуперсцентоспецидинт

Обтисустецентоспецидинт

Обтисустацентоспецидинт

Обтиспецидинт

Обтисустоспецидинт

Обтисустиспецидинт

Обтисубсспецидинт

Обтисуперсспецидинт

Обтисустеспецидинт

Обтисустаспецидинт

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецидант

Обтисустоцентаспецидант

Обтисустицентаспецидант

Обтисубсцентаспецидант

Обтисуперсцентаспецидант

Обтисустецентаспецидант

Обтисустацентаспецидант

Обтицентеспецидант

Обтисустоцентеспецидант

Обтисустицентеспецидант

Обтисубсцентеспецидант

Обтисуперсцентеспецидант

Обтисустецентеспецидант

Обтисустацентеспецидант

Обтиинценспецидант

Обтисустоинценспецидант

Обтисустиинценспецидант

Обтисубсинценспецидант

Обтисуперсинценспецидант

Обтисустеинценспецидант

Обтисустаинценспецидант

Обтитрансспецидант

Обтисустотрансспецидант

Обтисуститрансспецидант

Обтисубстрансспецидант

Обтисуперстрансспецидант

Обтисустетрансспецидант

Обтисустатрансспецидант

Обтицентиспецидант

Обтисустоцентиспецидант

Обтисустицентиспецидант

Обтисубсцентиспецидант

Обтисуперсцентиспецидант

Обтисустецентиспецидант

Обтисустацентиспецидант

Обтицентоспецидант

Обтисустоцентоспецидант

Обтисустицентоспецидант

Обтисубсцентоспецидант

Обтисуперсцентоспецидант

Обтисустецентоспецидант

Обтисустацентоспецидант

Обтиспецидант

Обтисустоспецидант

Обтисустиспецидант

Обтисубсспецидант

Обтисуперсспецидант

Обтисустеспецидант

Обтисустаспецидант

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-VNOUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецидат

Обтисустоцентаспецидат

Обтисустицентаспецидат

Обтисубсцентаспецидат

Обтисуперсцентаспецидат

Обтисустецентаспецидат

Обтисустацентаспецидат

Обтицентеспецидат

Обтисустоцентеспецидат

Обтисустицентеспецидат

Обтисубсцентеспецидат

Обтисуперсцентеспецидат

Обтисустецентеспецидат

Обтисустацентеспецидат

Обтиинценспецидат

Обтисустоинценспецидат

Обтисустиинценспецидат

Обтисубсинценспецидат

Обтисуперсинценспецидат

Обтисустеинценспецидат

Обтисустаинценспецидат

Обтитрансспецидат

Обтисустотрансспецидат

Обтисуститрансспецидат

Обтисубстрансспецидат

Обтисуперстрансспецидат

Обтисустетрансспецидат

Обтисустатрансспецидат

Обтицентиспецидат

Обтисустоцентиспецидат

Обтисустицентиспецидат

Обтисубсцентиспецидат

Обтисуперсцентиспецидат

Обтисустецентиспецидат

Обтисустацентиспецидат

Обтицентоспецидат

Обтисустоцентоспецидат

Обтисустицентоспецидат

Обтисубсцентоспецидат

Обтисуперсцентоспецидат

Обтисустецентоспецидат

Обтисустацентоспецидат

Обтиспецидат

Обтисустоспецидат

Обтисустиспецидат

Обтисубсспецидат

Обтисуперсспецидат

Обтисустеспецидат

Обтисустаспецидат

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

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например специдинт на
инцендента, специдинт на инцендента на субсданта).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсспецидинт, което означава субсдант на специдинта; трансспецидент, което означава трансцендент на специдента; сустеспецидит, което означава сустадант на специдита).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен характер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и но58
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------си името икономически VI-хипертиподеид, т.е. идеен икономически статихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустодеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустадит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субсдант и икономическия суперсдант.
4. Икономически субсдант (съкр. – субс).
5. Икономически суперсдант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустадант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субсдант и икономически суперсдант.
7. Икономически сустадат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субсдант и икономическия суперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центодеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически центидент (икономически уницендент) (съкр. – центи) –
единство на икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
4. Икономически трансцендент (съкр. – транс).
5. Икономически инцендент (съкр. – инцен).
6. Икономически центдент (икономически цендант) (съкр. – центе) – общо понятие за икономически трансцендент и икономически инцендент.
7. Икономически цендат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцендент и икономическия инцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Идеен икономически стати-хипертиподеид (икономически VIхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецодеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически специдит (съкр. – специ) – единство на икономическия
специдент и икономическия специдинт.
4. Икономически специдент (съкр. – спеде).
5. Икономически специдинт (съкр. – спеди).
6. Икономически специдант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически специдент и икономически специдинт.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия специдент и икономическия специдинт.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIUY-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс DT-VNIUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-VNIUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центодеидно-разгърнатите специдантно-сустадантни имплицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти

61

778

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специдат

Сустоспецидат

Сустиспецидат

Субсспецидат

Суперсспецидат

Сустеспецидат

Сустаспецидат

Специдант

Сустоспецидант

Сустиспецидант

Субсспецидант

Суперсспецидант

Сустеспецидант

Сустаспецидант

Специдинт

Сустоспецидинт

Сустиспецидинт

Субсспецидинт

Суперсспецидинт

Сустеспецидинт

Сустаспецидинт

Специдент

Сустоспецидент

Сустиспецидент

Субсспецидент

Суперсспецидент

Сустеспецидент

Сустаспецидент

Специдит

Сустоспецидит

Сустиспецидит

Субсспецидит

Суперсспецидит

Сустеспецидит

Сустаспецидит

Спецодеид

Сустоспецодеид

Сустиспецодеид

Субсспецодеид

Суперсспецодеид

Сустеспецодеид

Сустаспецодеид

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центоспецидат

Сустоцентоспецидат

Сустицентоспецидат

Субсцентоспецидат

Суперсцентоспецидат

Сустецентоспецидат

Сустацентоспецидат

Центоспецидант

Сустоцентоспецидант

Сустицентоспецидант

Субсцентоспецидант

Суперсцентоспецидант

Сустецентоспецидант

Сустацентоспецидант

Центоспецидинт

Сустоцентоспецидинт

Сустицентоспецидинт

Субсцентоспецидинт

Суперсцентоспецидинт

Сустецентоспецидинт

Сустацентоспецидинт

Центоспецидент

Сустоцентоспецидент

Сустицентоспецидент

Субсцентоспецидент

Суперсцентоспецидент

Сустецентоспецидент

Сустацентоспецидент

Центоспецидит

Сустоцентоспецидит

Сустицентоспецидит

Субсцентоспецидит

Суперсцентоспецидит

Сустецентоспецидит

Сустацентоспецидит

Центоспецодеид

Сустоцентоспецодеид

Сустицентоспецодеид

Субсцентоспецодеид

Суперсцентоспецодеид

Сустецентоспецодеид

Сустацентоспецодеид

Центодеид

Сустоцентодеид

Сустицентодеид

Субсцентодеид

Суперсцентодеид

Сустецентодеид

Сустацентодеид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центодеидните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центиспецидат

Сустоцентиспецидат

Сустицентиспецидат

Субсцентиспецидат

Суперсцентиспецидат

Сустецентиспецидат

Сустацентиспецидат

Центиспецидант

Сустоцентиспецидант

Сустицентиспецидант

Субсцентиспецидант

Суперсцентиспецидант

Сустецентиспецидант

Сустацентиспецидант

Центиспецидинт

Сустоцентиспецидинт

Сустицентиспецидинт

Субсцентиспецидинт

Суперсцентиспецидинт

Сустецентиспецидинт

Сустацентиспецидинт

Центиспецидент

Сустоцентиспецидент

Сустицентиспецидент

Субсцентиспецидент

Суперсцентиспецидент

Сустецентиспецидент

Сустацентиспецидент

Центиспецидит

Сустоцентиспецидит

Сустицентиспецидит

Субсцентиспецидит

Суперсцентиспецидит

Сустецентиспецидит

Сустацентиспецидит

Центиспецодеид

Сустоцентиспецодеид

Сустицентиспецодеид

Субсцентиспецодеид

Суперсцентиспецодеид

Сустецентиспецодеид

Сустацентиспецодеид

Центидент

Сустоцентидент

Сустицентидент

Субсцентидент

Суперсцентидент

Сустецентидент

Сустацентидент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансспецидат

Сустотрансспецидат

Суститрансспецидат

Субстрансспецидат

Суперстрансспецидат

Сустетрансспецидат

Сустатрансспецидат

Трансспецидант

Сустотрансспецидант

Суститрансспецидант

Субстрансспецидант

Суперстрансспецидант

Сустетрансспецидант

Сустатрансспецидант

Трансспецидинт

Сустотрансспецидинт

Суститрансспецидинт

Субстрансспецидинт

Суперстрансспецидинт

Сустетрансспецидинт

Сустатрансспецидинт

Трансспецидент

Сустотрансспецидент

Суститрансспецидент

Субстрансспецидент

Суперстрансспецидент

Сустетрансспецидент

Сустатрансспецидент

Трансспецидит

Сустотрансспецидит

Суститрансспецидит

Субстрансспецидит

Суперстрансспецидит

Сустетрансспецидит

Сустатрансспецидит

Трансспецодеид

Сустотрансспецодеид

Суститрансспецодеид

Субстрансспецодеид

Суперстрансспецодеид

Сустетрансспецодеид

Сустатрансспецодеид

Трансцендент

Сустотрансцендент

Суститрансцендент

Субстрансцендент

Суперстрансцендент

Сустетрансцендент

Сустатрансцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инценспецидат

Сустоинценспецидат

Сустиинценспецидат

Субсинценспецидат

Суперсинценспецидат

Сустеинценспецидат

Сустаинценспецидат

Инценспецидант

Сустоинценспецидант

Сустиинценспецидант

Субсинценспецидант

Суперсинценспецидант

Сустеинценспецидант

Сустаинценспецидант

Инценспецидинт

Сустоинценспецидинт

Сустиинценспецидинт

Субсинценспецидинт

Суперсинценспецидинт

Сустеинценспецидинт

Сустаинценспецидинт

Инценспецидент

Сустоинценспецидент

Сустиинценспецидент

Субсинценспецидент

Суперсинценспецидент

Сустеинценспецидент

Сустаинценспецидент

Инценспецидит

Сустоинценспецидит

Сустиинценспецидит

Субсинценспецидит

Суперсинценспецидит

Сустеинценспецидит

Сустаинценспецидит

Инценспецодеид

Сустоинценспецодеид

Сустиинценспецодеид

Субсинценспецодеид

Суперсинценспецодеид

Сустеинценспецодеид

Сустаинценспецодеид

Инцендент

Сустоинцендент

Сустиинцендент

Субсинцендент

Суперсинцендент

Сустеинцендент

Сустаинцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центеспецидат

Сустоцентеспецидат

Сустицентеспецидат

Субсцентеспецидат

Суперсцентеспецидат

Сустецентеспецидат

Сустацентеспецидат

Центеспецидант

Сустоцентеспецидант

Сустицентеспецидант

Субсцентеспецидант

Суперсцентеспецидант

Сустецентеспецидант

Сустацентеспецидант

Центеспецидинт

Сустоцентеспецидинт

Сустицентеспецидинт

Субсцентеспецидинт

Суперсцентеспецидинт

Сустецентеспецидинт

Сустацентеспецидинт

Центеспецидент

Сустоцентеспецидент

Сустицентеспецидент

Субсцентеспецидент

Суперсцентеспецидент

Сустецентеспецидент

Сустацентеспецидент

Центеспецидит

Сустоцентеспецидит

Сустицентеспецидит

Субсцентеспецидит

Суперсцентеспецидит

Сустецентеспецидит

Сустацентеспецидит

Центеспецодеид

Сустоцентеспецодеид

Сустицентеспецодеид

Субсцентеспецодеид

Суперсцентеспецодеид

Сустецентеспецодеид

Сустацентеспецодеид

Цендент

Сустоцендент

Сустицендент

Субсцендент

Суперсцендент

Сустецендент

Сустацендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на цендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецидат

Сустоцентаспецидат

Сустицентаспецидат

Субсцентаспецидат

Суперсцентаспецидат

Сустецентаспецидат

Сустацентаспецидат

Центаспецидант

Сустоцентаспецидант

Сустицентаспецидант

Субсцентаспецидант

Суперсцентаспецидант

Сустецентаспецидант

Сустацентаспецидант

Центаспецидинт

Сустоцентаспецидинт

Сустицентаспецидинт

Субсцентаспецидинт

Суперсцентаспецидинт

Сустецентаспецидинт

Сустацентаспецидинт

Центаспецидент

Сустоцентаспецидент

Сустицентаспецидент

Субсцентаспецидент

Суперсцентаспецидент

Сустецентаспецидент

Сустацентаспецидент

Центаспецидит

Сустоцентаспецидит

Сустицентаспецидит

Субсцентаспецидит

Суперсцентаспецидит

Сустецентаспецидит

Сустацентаспецидит

Центаспецодеид

Сустоцентаспецодеид

Сустицентаспецодеид

Субсцентаспецодеид

Суперсцентаспецодеид

Сустецентаспецодеид

Сустацентаспецодеид

Сустоцендат

Сустицендат

Субсцендат

Суперсцендат

Сустецендат

Сустацендат

Цендат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на цендатните специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNIUY-BC/A-6
DT-VNIUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални имплицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

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

Специдат

Центоспецидат

Центиспецидат

Трансспецидат

Инценспецидат

Центеспецидат

Центаспецидат

Специдант

Центоспецидант

Центиспецидант

Трансспецидант

Инценспецидант

Центеспецидант

Центаспецидант

Специдинт

Центоспецидинт

Центиспецидинт

Трансспецидинт

Инценспецидинт

Центеспецидинт

Центаспецидинт

Специдент

Центоспецидент

Центиспецидент

Трансспецидент

Инценспецидент

Центеспецидент

Центаспецидент

Специдит

Центоспецидит

Центиспецидит

Трансспецидит

Инценспецидит

Центеспецидит

Центаспецидит

Спецодеид

Центоспецодеид

Центиспецодеид

Трансспецодеид

Инценспецодеид

Центеспецодеид

Центаспецодеид

VI-Хипертиподеид

Центодеид

Центидент
(уницен
дент)

Трансцендент

Инцендент

Цендент
(цендант)

Цендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертиподеидните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

70

787

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустоспецидат

Сустоцентоспецидат

Сустоцентиспецидат

Сустотрансспецидат

Сустоинценспецидат

Сустоцентеспецидат

Сустоцентаспецидат

Сустоспецидант

Сустоцентоспецидант

Сустоцентиспецидант

Сустотрансспецидант

Сустоинценспецидант

Сустоцентеспецидант

Сустоцентаспецидант

Сустоспецидинт

Сустоцентоспецидинт

Сустоцентиспецидинт

Сустотрансспецидинт

Сустоинценспецидинт

Сустоцентеспецидинт

Сустоцентаспецидинт

Сустоспецидент

Сустоцентоспецидент

Сустоцентиспецидент

Сустотрансспецидент

Сустоинценспецидент

Сустоцентеспецидент

Сустоцентаспецидент

Сустоспецидит

Сустоцентоспецидит

Сустоцентиспецидит

Сустотрансспецидит

Сустоинценспецидит

Сустоцентеспецидит

Сустоцентаспецидит

Сустоспецодеид

Сустоцентоспецодеид

Сустоцентиспецодеид

Сустотрансспецодеид

Сустоинценспецодеид

Сустоцентеспецодеид

Сустоцентаспецодеид

Сустодеид

Сустоцентодеид

Сустоцентидент

Сустотрансцендент

Сустоинцендент

Сустоцендент

Сустоцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустодеидните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

71

788

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустиспецидат

Сустицентоспецидат

Сустицентиспецидат

Суститрансспецидат

Сустиинценспецидат

Сустицентеспецидат

Сустицентаспецидат

Сустиспецидант

Сустицентоспецидант

Сустицентиспецидант

Суститрансспецидант

Сустиинценспецидант

Сустицентеспецидант

Сустицентаспецидант

Сустиспецидинт

Сустицентоспецидинт

Сустицентиспецидинт

Суститрансспецидинт

Сустиинценспецидинт

Сустицентеспецидинт

Сустицентаспецидинт

Сустиспецидент

Сустицентоспецидент

Сустицентиспецидент

Суститрансспецидент

Сустиинценспецидент

Сустицентеспецидент

Сустицентаспецидент

Сустиспецидит

Сустицентоспецидит

Сустицентиспецидит

Суститрансспецидит

Сустиинценспецидит

Сустицентеспецидит

Сустицентаспецидит

Сустиспецодеид

Сустицентоспецодеид

Сустицентиспецодеид

Суститрансспецодеид

Сустиинценспецодеид

Сустицентеспецодеид

Сустицентаспецодеид

Сустадит

Сустицентодеид

Сустицентидент

Суститрансцендент

Сустиинцендент

Сустицендент

Сустицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

72

789

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субсспецидат

Субсцентоспецидат

Субсцентиспецидат

Субстрансспецидат

Субсинценспецидат

Субсцентеспецидат

Субсцентаспецидат

Субсспецидант

Субсцентоспецидант

Субсцентиспецидант

Субстрансспецидант

Субсинценспецидант

Субсцентеспецидант

Субсцентаспецидант

Субсспецидинт

Субсцентоспецидинт

Субсцентиспецидинт

Субстрансспецидинт

Субсинценспецидинт

Субсцентеспецидинт

Субсцентаспецидинт

Субсспецидент

Субсцентоспецидент

Субсцентиспецидент

Субстрансспецидент

Субсинценспецидент

Субсцентеспецидент

Субсцентаспецидент

Субсспецидит

Субсцентоспецидит

Субсцентиспецидит

Субстрансспецидит

Субсинценспецидит

Субсцентеспецидит

Субсцентаспецидит

Субсспецодеид

Субсцентоспецодеид

Субсцентиспецодеид

Субстрансспецодеид

Субсинценспецодеид

Субсцентеспецодеид

Субсцентаспецодеид

Субсдант

Субсцентодеид

Субсцентидент

Субстрансцендент

Субсинцендент

Субсцендент

Субсцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

73

790

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Суперсспецидат

Суперсцентоспецидат

Суперсцентиспецидат

Суперстрансспецидат

Субсинценспецидат

Суперсцентеспецидат

Суперсцентаспецидат

Суперсспецидант

Суперсцентоспецидант

Суперсцентиспецидант

Суперстрансспецидант

Суперсинценспецидант

Суперсцентеспецидант

Суперсцентаспецидант

Суперсспецидинт

Суперсцентоспецидинт

Суперсцентиспецидинт

Суперстрансспецидинт

Суперсинценспецидинт

Суперсцентеспецидинт

Суперсцентаспецидинт

Суперсспецидент

Суперсцентоспецидент

Суперсцентиспецидент

Суперстрансспецидент

Суперсинценспецидент

Суперсцентеспецидент

Суперсцентаспецидент

Суперсспецидит

Суперсцентоспецидит

Суперсцентиспецидит

Суперстрансспецидит

Суперсинценспецидит

Суперсцентеспецидит

Суперсцентаспецидит

Суперсспецодеид

Суперсцентоспецодеид

Суперсцентиспецодеид

Суперстрансспецодеид

Суперсинценспецодеид

Суперсцентеспецодеид

Суперсцентаспецодеид

Суперсдант

Суперсцентодеид

Суперсцентидент

Суперстрансцендент

Суперсинцендент

Суперсцендент

Суперсцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

74

791

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустеспецидат

Сустецентоспецидат

Сустецентиспецидат

Сустетрансспецидат

Сустеинценспецидат

Сустецентеспецидат

Сустецентаспецидат

Сустеспецидант

Сустецентоспецидант

Сустецентиспецидант

Сустетрансспецидант

Сустеинценспецидант

Сустецентеспецидант

Сустецентаспецидант

Сустеспецидинт

Сустецентоспецидинт

Сустецентиспецидинт

Сустетрансспецидинт

Сустеинценспецидинт

Сустецентеспецидинт

Сустецентаспецидинт

Сустеспецидент

Сустецентоспецидент

Сустецентиспецидент

Сустетрансспецидент

Сустеинценспецидент

Сустецентеспецидент

Сустецентаспецидент

Сустеспецидит

Сустецентоспецидит

Сустецентиспецидит

Сустетрансспецидит

Сустеинценспецидит

Сустецентеспецидит

Сустецентаспецидит

Сустеспецодеид

Сустецентоспецодеид

Сустецентиспецодеид

Сустетрансспецодеид

Сустеинценспецодеид

Сустецентеспецодеид

Сустецентаспецодеид

Сустадант

Сустецентодеид

Сустецентидент

Сустетрансцендент

Сустеинцендент

Сустецендент

Сустецендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

75

792

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустаспецидат

Сустацентоспецидат

Сустацентиспецидат

Сустатрансспецидат

Сустаинценспецидат

Сустацентеспецидат

Сустацентаспецидат

Сустаспецидант

Сустацентоспецидант

Сустацентиспецидант

Сустатрансспецидант

Сустаинценспецидант

Сустацентеспецидант

Сустацентаспецидант

Сустаспецидинт

Сустацентоспецидинт

Сустацентиспецидинт

Сустатрансспецидинт

Сустаинценспецидинт

Сустацентеспецидинт

Сустацентаспецидинт

Сустаспецидент

Сустацентоспецидент

Сустацентиспецидент

Сустатрансспецидент

Сустаинценспецидент

Сустацентеспецидент

Сустацентаспецидент

Сустаспецидит

Сустацентоспецидит

Сустацентиспецидит

Сустатрансспецидит

Сустаинценспецидит

Сустацентеспецидит

Сустацентаспецидит

Сустаспецодеид

Сустацентоспецодеид

Сустацентиспецодеид

Сустатрансспецодеид

Сустаинценспецодеид

Сустацентеспецодеид

Сустацентаспецодеид

Сустадат

Сустацентодеид

Сустацентидент

Сустатрансцендент

Сустаинцендент

Сустацендент

Сустацендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

76

793

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти

77

794

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Цендат

Сустоцендат

Сустицендат

Субсцендат

Суперсцендат

Сустецендат

Сустацендат

Цендент
(цендант)

Сустоцендент

Сустицендент

Субсцендент

Суперсцендент

Сустецендент

Сустацендент

Инцендент

Сустоинцендент

Сустиинцендент

Субсинцендент

Суперсинцендент

Сустеинцендент

Сустаинцендент

Трансцендент

Сустотрансцендент

Суститрансцендент

Субстрансцендент

Суперстрансцендент

Сустетрансцендент

Сустатрансцендент

Центидент
(уницен
дент)

Сустоцентидент

Сустицентидент

Субсцентидент

Суперсцентидент

Сустецентидент

Сустацентидент

Центодеид

Сустоцентодеид

Сустицентодеид

Субсцентодеид

Суперсцентодеид

Сустецентодеид

Сустацентодеид

VI-Хипертиподеид

Сустодеид

Сустадит

Субсдант

Суперсдант

Сустадант

Сустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецодеид

Сустоцентаспецодеид

Сустицентаспецодеид

Субсцентаспецодеид

Суперсцентаспецодеид

Сустецентаспецодеид

Сустацентаспецодеид

Центеспецодеид

Сустоцентеспецодеид

Сустицентеспецодеид

Субсцентеспецодеид

Суперсцентеспецодеид

Сустецентеспецодеид

Сустацентеспецодеид

Инценспецодеид

Сустоинценспецодеид

Сустиинценспецодеид

Субсинценспецодеид

Суперсинценспецодеид

Сустеинценспецодеид

Сустаинценспецодеид

Трансспецодеид

Сустотрансспецодеид

Суститрансспецодеид

Субстрансспецодеид

Суперстрансспецодеид

Сустетрансспецодеид

Сустатрансспецодеид

Центиспецодеид

Сустоцентиспецодеид

Сустицентиспецодеид

Субсцентиспецодеид

Суперсцентиспецодеид

Сустецентиспецодеид

Сустацентиспецодеид

Центоспецодеид

Сустоцентоспецодеид

Сустицентоспецодеид

Субсцентоспецодеид

Суперсцентоспецодеид

Сустецентоспецодеид

Сустацентоспецодеид

Спецодеид

Сустоспецодеид

Сустиспецодеид

Субсспецодеид

Суперсспецодеид

Сустеспецодеид

Сустаспецодеид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецидит

Сустоцентаспецидит

Сустицентаспецидит

Субсцентаспецидит

Суперсцентаспецидит

Сустецентаспецидит

Сустацентаспецидит

Центеспецидит

Сустоцентеспецидит

Сустицентеспецидит

Субсцентеспецидит

Суперсцентеспецидит

Сустецентеспецидит

Сустацентеспецидит

Инценспецидит

Сустоинценспецидит

Сустиинценспецидит

Субсинценспецидит

Суперсинценспецидит

Сустеинценспецидит

Сустаинценспецидит

Трансспецидит

Сустотрансспецидит

Суститрансспецидит

Субстрансспецидит

Суперстрансспецидит

Сустетрансспецидит

Сустатрансспецидит

Центиспецидит

Сустоцентиспецидит

Сустицентиспецидит

Субсцентиспецидит

Суперсцентиспецидит

Сустецентиспецидит

Сустацентиспецидит

Центоспецидит

Сустоцентоспецидит

Сустицентоспецидит

Субсцентоспецидит

Суперсцентоспецидит

Сустецентоспецидит

Сустацентоспецидит

Специдит

Сустоспецидит

Сустиспецидит

Субсспецидит

Суперсспецидит

Сустеспецидит

Сустаспецидит

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецидент

Сустоцентаспецидент

Сустицентаспецидент

Субсцентаспецидент

Суперсцентаспецидент

Сустецентаспецидент

Сустацентаспецидент

Центеспецидент

Сустоцентеспецидент

Сустицентеспецидент

Субсцентеспецидент

Суперсцентеспецидент

Сустецентеспецидент

Сустацентеспецидент

Инценспецидент

Сустоинценспецидент

Сустиинценспецидент

Субсинценспецидент

Суперсинценспецидент

Сустеинценспецидент

Сустаинценспецидент

Трансспецидент

Сустотрансспецидент

Суститрансспецидент

Субстрансспецидент

Суперстрансспецидент

Сустетрансспецидент

Сустатрансспецидент

Центиспецидент

Сустоцентиспецидент

Сустицентиспецидент

Субсцентиспецидент

Суперсцентиспецидент

Сустецентиспецидент

Сустацентиспецидент

Центоспецидент

Сустоцентоспецидент

Сустицентоспецидент

Субсцентоспецидент

Суперсцентоспецидент

Сустецентоспецидент

Сустацентоспецидент

Специдент

Сустоспецидент

Сустиспецидент

Субсспецидент

Суперсспецидент

Сустеспецидент

Сустаспецидент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецидинт

Сустоцентаспецидинт

Сустицентаспецидинт

Субсцентаспецидинт

Суперсцентаспецидинт

Сустецентаспецидинт

Сустацентаспецидинт

Центеспецидинт

Сустоцентеспецидинт

Сустицентеспецидинт

Субсцентеспецидинт

Суперсцентеспецидинт

Сустецентеспецидинт

Сустацентеспецидинт

Инценспецидинт

Сустоинценспецидинт

Сустиинценспецидинт

Субсинценспецидинт

Суперсинценспецидинт

Сустеинценспецидиит

Сустаинценспецидинт

Трансспецидинт

Сустотрансспецидинт

Суститрансспецидинт

Субстрансспецидинт

Суперстрансспецидинт

Сустетрансспецидинт

Сустатрансспецидинт

Центиспецидинт

Сустоцентиспецидинт

Сустицентиспецидинт

Субсцентиспецидинт

Суперсцентиспецидинт

Сустецентиспецидинт

Сустацентиспецидинт

Центоспецидинт

Сустоцентоспецидинт

Сустицентоспецидинт

Субсцентоспецидинт

Суперсцентоспецидинт

Сустецентоспецидинт

Сустацентоспецидинт

Специдинт

Сустоспецидинт

Сустиспецидинт

Субсспецидинт

Суперсспецидинт

Сустеспецидинт

Сустаспецидинт

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецидант

Сустоцентаспецидант

Сустицентаспецидант

Субсцентаспецидант

Суперсцентаспецидант

Сустецентаспецидант

Сустацентаспецидант

Центеспецидант

Сустоцентеспецидант

Сустицентеспецидант

Субсцентеспецидант

Суперсцентеспецидант

Сустецентеспецидант

Сустацентеспецидант

Инценспецидант

Сустоинценспецидант

Сустиинценспецидант

Субсинценспецидант

Суперсинценспецидант

Сустеинценспецидаит

Сустаинценспецидант

Трансспецидант

Сустотрансспецидант

Суститрансспецидант

Субстрансспецидант

Суперстрансспецидант

Сустетрансспецидант

Сустатрансспецидант

Центиспецидант

Сустоцентиспецидант

Сустицентиспецидант

Субсцентиспецидант

Суперсцентиспецидант

Сустецентиспецидант

Сустацентиспецидант

Центоспецидант

Сустоцентоспецидант

Сустицентоспецидант

Субсцентоспецидант

Суперсцентоспецидант

Сустецентоспецидант

Сустацентоспецидант

Специдант

Сустоспецидант

Сустиспецидант

Субсспецидант

Суперсспецидант

Сустеспецидант

Сустаспецидант

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецидат

Сустоцентаспецидат

Сустицентаспецидат

Субсцентаспецидат

Суперсцентаспецидат

Сустецентаспецидат

Сустацентаспецидат

Центеспецидат

Сустоцентеспецидат

Сустицентеспецидат

Субсцентеспецидат

Суперсцентеспецидат

Сустецентеспецидат

Сустацентеспецидат

Инценспецидат

Сустоинценспецидат

Сустиинценспецидат

Субсинценспецидат

Суперсинценспецидат

Сустеинценспецидат

Сустаинценспецидат

Трансспецидат

Сустотрансспецидат

Суститрансспецидат

Субстрансспецидат

Суперстрансспецидат

Сустетрансспецидат

Сустатрансспециднт

Центиспецидат

Сустоцентиспецидат

Сустицентиспецидат

Субсцентиспецидат

Суперсцентиспецидат

Сустецентиспецидат

Сустацентиспецидат

Центоспецидат

Сустоцентоспецидат

Сустицентоспецидат

Субсцентоспецидат

Суперсцентоспецидат

Сустецентоспецидат

Сустацентоспецидат

Специдат

Сустоспецидат

Сустиспецидат

Субсспецидат

Суперсспецидат

Сустеспецидат

Сустаспецидат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специдатните цендентално-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-VNIUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------02-60 ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ИДЕЙНИ
ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТИ (tri-dimensional space of the implicite preliminary derelevant typical
economic subtensubtiingredients) (ки) – във: субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
02-60 ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТИ
(space of the implicite preliminary derelevant typical economic
subtensubtiingredients) (ки) – във: субординирано тримерно пространство на
имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
02-60 ИМПЛИЦИТЕН ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (implicite preliminary derelevant
typical economic subtensubtiingredient) (ки) – във: субординирано тримерно
пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически
субтенсубтиингредиенти;
02-60 ИДЕЕН ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (preliminary derelevant typical economic
subtensubtiingredient) (ки) – във: субординирано тримерно пространство на
имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
02-60 ДЕРЕЛВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (derelevant typical economic subtensubtiingredient) (ки) – във:
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
02-60 ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ
(typical economic subtensubtiingredient) (ки) – във: субординирано тримерно
пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически
субтенсубтиингредиенти;
02-60 ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (economic
subtensubtiingredient) (ки) – във: субординирано тримерно пространство на
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
02-60 СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (subtensubtiingredient) (кд) – във: субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни
типични икономически субтенсубтиингредиенти;
СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ИДЕЙНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the implicite preliminary derelevant typical economic subtensubtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти и означавано с индекс
DT-VNSUY. Те са подредени според три класификационни ингредиентни
икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за идейната типоикономика (вж.
също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и
външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна цендентална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа
стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната
икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специдантна икономическа стратификационност
(вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с
индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние
(вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно
измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
За имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например специдинт на
инцендента, специдинт на инцендента на субсданта).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсспецидинт, което означава субсдант на специдинта; трансспецидент, което означава трансцендент на специдента; сустеспецидит, което означава сустадант на специдита).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципен характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са идейни икономически ингредиенти (с индекс V), т.е. принадлежат на идейната икономика и, по-специално, на идейната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и теникономиката
(на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат принципен харак87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тер и са с относително ниска разрешителна способност и (2) са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж. ингредиентна
структурна икономическа чувствителност).
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически VS-хипертиподеид, т.е. идеен икономически субтихипертиподеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустадантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустодеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустадантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустадит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
4. Икономически субтисубсдант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперсдант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустадант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубсдант и икономически субтисуперсдант.
7. Икономически субтисустадат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубсдант и икономическия субтисуперсдант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната цендентална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентодеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната цендентална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентидент (икономически субтиуницендент) (съкр.
– субтиценти) – единство на икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
4. Икономически субтитрансцендент (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцендент (съкр. – субтиинцен).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически субтицентдент (икономически субтицендант) (съкр. –
субтиценте) – общо понятие за икономически субтитрансцендент и икономически субтиинцендент.
7. Икономически субтицендат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцендент и икономическия субтиинцендент.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специдантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Идеен икономически субти-хипертиподеид (икономически VSхипертиподеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецодеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специдантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецидит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
4. Икономически субтиспецидент (съкр. – субтиспеде).
5. Икономически субтиспецидинт (съкр. – субтиспеди).
6. Икономически субтиспецидант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиспецидент и икономически субтиспецидинт.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиспецидент и икономическия субтиспецидинт.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти е описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по 7 за
всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство
включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – цендентален, сустадантен и специдантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центодеидно-разгърнати специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с
индекс DT-VNSUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустодеидноразгърнати специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSUY-BC/A)
(вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецодеидно-разгърнати ценденталносустадантни имплицитни идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с индекс DT-VNSUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-VNSUY-AC/B-7

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецидат

Субтисустоспецидат

Субтисустиспецидат

Субтисубсспецидат

Субтисуперсспецидат

Субтисустеспецидат

Субтисустаспецидат

Субтиспецидант

Субтисустоспецидант

Субтисустиспецидант

Субтисубсспецидант

Субтисуперсспецидант

Субтисустеспецидант

Субтисустаспецидант

Субтиспецидинт

Субтисустоспецидинт

Субтисустиспецидинт

Субтисубсспецидинт

Субтисуперсспецидинт

Субтисустеспецидинт

Субтисустаспецидинт

Субтиспецидент

Субтисустоспецидент

Субтисустиспецидент

Субтисубсспецидент

Субтисуперсспецидент

Субтисустеспецидент

Субтисустаспецидент

Субтиспецидит

Субтисустоспецидит

Субтисустиспецидит

Субтисубсспецидит

Субтисуперсспецидит

Субтисустеспецидит

Субтисустаспецидит

Субтиспецодеид

Субтисустоспецодеид

Субтисустиспецодеид

Субтисубсспецодеид

Субтисуперсспецодеид

Субтисустеспецодеид

Субтисустаспецодеид

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентоспецидат

Субтисустоцентоспецидат

Субтисустицентоспецидат

Субтисубсцентоспецидат

Субтисуперсцентоспецидат

Субтисустецентоспецидат

Субтисустацентоспецидат

Субтицентоспецидант

Субтисустоцентоспецидант

Субтисустицентоспецидант

Субтисубсцентоспецидант

Субтисуперсцентоспецидант

Субтисустецентоспецидант

Субтисустацентоспецидант

Субтицентоспецидинт

Субтисустоцентоспецидинт

Субтисустицентоспецидинт

Субтисубсцентоспецидинт

Субтисуперсцентоспецидинт

Субтисустецентоспецидинт

Субтисустацентоспецидинт

Субтицентоспецидент

Субтисустоцентоспецидент

Субтисустицентоспецидент

Субтисубсцентоспецидент

Субтисуперсцентоспецидент

Субтисустецентоспецидент

Субтисустацентоспецидент

Субтицентоспецидит

Субтисустоцентоспецидит

Субтисустицентоспецидит

Субтисубсцентоспецидит

Субтисуперсцентоспецидит

Субтисустецентоспецидит

Субтисустацентоспецидит

Субтицентоспецодеид

Субтисустоцентоспецодеид

Субтисустицентоспецодеид

Субтисубсцентоспецодеид

Субтисуперсцентоспецодеид

Субтисустецентоспецодеид

Субтисустацентоспецодеид

Субтицентодеид

Субтисустоцентодеид

Субтисустицентодеид

Субтисубсцентодеид

Субтисуперсцентодеид

Субтисустецентодеид

Субтисустацентодеид

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентиспецидат

Субтисустоцентиспецидат

Субтисустицентиспецидат

Субтисубсцентиспецидат

Субтисуперсцентиспецидат

Субтисустецентиспецидат

Субтисустацентиспецидат

Субтицентиспецидант

Субтисустоцентиспецидант

Субтисустицентиспецидант

Субтисубсцентиспецидант

Субтисуперсцентиспецидант

Субтисустецентиспецидант

Субтисустацентиспецидант

Субтицентиспецидинт

Субтисустоцентиспецидинт

Субтисустицентиспецидинт

Субтисубсцентиспецидинт

Субтисуперсцентиспецидинт

Субтисустецентиспецидинт

Субтисустацентиспецидинт

Субтицентиспецидент

Субтисустоцентиспецидент

Субтисустицентиспецидент

Субтисубсцентиспецидент

Субтисуперсцентиспецидент

Субтисустецентиспецидент

Субтисустацентиспецидент

Субтицентиспецидит

Субтисустоцентиспецидит

Субтисустицентиспецидит

Субтисубсцентиспецидит

Субтисуперсцентиспецидит

Субтисустецентиспецидит

Субтисустацентиспецидит

Субтицентиспецодеид

Субтисустоцентиспецодеид

Субтисустицентиспецодеид

Субтисубсцентиспецодеид

Субтисуперсцентиспецодеид

Субтисустецентиспецодеид

Субтисустацентиспецодеид

Субтицентидент

Субтисустоцентидент

Субтисустицентидент

Субтисубсцентидент

Субтисуперсцентидент

Субтисустецентидент

Субтисустацентидент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центидентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

93

810

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтитрансспецидат

Субтисустотрансспецидат

Субтисуститрансспецидат

Субтисубстрансспецидат

Субтисуперстрансспецидат

Субтисустетрансспецидат

Субтисустатрансспецидат

Субтитрансспецидант

Субтисустотрансспецидант

Субтисуститрансспецидант

Субтисубстрансспецидант

Субтисуперстрансспецидант

Субтисустетрансспецидант

Субтисустатрансспецидант

Субтитрансспецидинт

Субтисустотрансспецидинт

Субтисуститрансспецидинт

Субтисубстрансспецидинт

Субтисуперстрансспецидинт

Субтисустетрансспецидинт

Субтисустатрансспецидинт

Субтитрансспецидент

Субтисустотрансспецидент

Субтисуститрансспецидент

Субтисубстрансспецидент

Субтисуперстрансспецидент

Субтисустетрансспецидент

Субтисустатрансспецидент

Субтитрансспецидит

Субтисустотрансспецидит

Субтисуститрансспецидит

Субтисубстрансспецидит

Субтисуперстрансспецидит

Субтисустетрансспецидит

Субтисустатрансспецидит

Субтитрансспецодеид

Субтисустотрансспецодеид

Субтисуститрансспецодеид

Субтисубстрансспецодеид

Субтисубтисуперстрансспецо-

Субтисустетрансспецодеид

Субтисустатрансспецодеид

Субтитрансцендент

Субтисустотрансцендент

Субтисуститрансцендент

Субтисубстрансцендент

Субтисуперстрансцендент

Субтисустетрансцендент

Субтисустатрансцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

94

811

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиинценспецидат

Субтисустоинценспецидат

Субтисустиинценспецидат

Субтисубсинценспецидат

Субтисуперсинценспецидат

Субтисустеинценспецидат

Субтисустаинценспецидат

Субтиинценспецидант

Субтисустоинценспецидант

Субтисустиинценспецидант

Субтисубсинценспецидант

Субтисуперсинценспецидант

Субтисустеинценспецидант

Субтисустаинценспецидант

Субтиинценспецидинт

Субтисустоинценспецидинт

Субтисустиинценспецидинт

Субтисубсинценспецидинт

Субтисуперсинценспецидинт

Субтисустеинценспецидинт

Субтисустаинценспецидинт

Субтиинценспецидент

Субтисустоинценспецидент

Субтисустиинценспецидент

Субтисубсинценспецидент

Субтисуперсинценспецидент

Субтисустеинценспецидент

Субтисустаинценспецидент

Субтиинценспецидит

Субтисустоинценспецидит

Субтисустиинценспецидит

Субтисубсинценспецидит

Субтисубтисуперсинценспеци-

Субтисустеинценспецидит

Субтисустаинценспецидит

Субтисустиинценспецодеид

Субтисубсинценспецодеид

Субтисуперсинценспецодеид

Субтисустеинценспецодеид

Субтисустаинценспецодеид

Субтисустиинцендент

Субтисубсинцендент

Субтисуперсинцендент

Субтисустеинцендент

Субтисустаинцендент

Субтиинценспецодеид

Субтиинцен
дент

Субтисустоинценспецодеид

Субтисустоинцендент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцендентните специдантно-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

95

812

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентеспецидат

Субтисустоцентеспецидат

Субтисустицентеспецидат

Субтисубсцентеспецидат

Субтисуперсцентеспецидат

Субтисустецентеспецидат

Субтисустацентеспецидат

Субтицентеспецидант

Субтисустоцентеспецидант

Субтисустицентеспецидант

Субтисубсцентеспецидант

Субтисуперсцентеспецидант

Субтисустецентеспецидант

Субтисустацентеспецидант

Субтицентеспецидинт

Субтисустоцентеспецидинт

Субтисустицентеспецидинт

Субтисубсцентеспецидинт

Субтисуперсцентеспецидинт

Субтисустецентеспецидинт

Субтисустацентеспецидинт

Субтицентеспецидент

Субтисустоцентеспецидент

Субтисустицентеспецидент

Субтисубсцентеспецидент

Субтисуперсцентеспецидент

Субтисустецентеспецидент

Субтисустацентеспецидент

Субтицентеспецидит

Субтисустоцентеспецидит

Субтисустицентеспецидит

Субтисубсцентеспецидит

Субтисуперсцентеспецидит

Субтисустецентеспецидит

Субтисустацентеспецидит

Субтицентеспецодеид

Субтисустоцентеспецодеид

Субтисустицентеспецодеид

Субтисубсцентеспецодеид

Субтисуперсцентеспецодеид

Субтисустецентеспецодеид

Субтисустацентеспецодеид

Субтицендент

Субтисустоцендент

Субтисустицендент

Субтисубсцендент

Субтисуперсцендент

Субтисустецендент

Субтисустацендент

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

96

813

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецидат

Субтисустоцентаспецидат

Субтисустицентаспецидат

Субтисубсцентаспецидат

Субтисуперсцентаспецидат

Субтисустецентаспецидат

Субтисустацентаспецидат

Субтицентаспецидант

Субтисустоцентаспецидант

Субтисустицентаспецидант

Субтисубсцентаспецидант

Субтисуперсцентаспецидант

Субтисустецентаспецидант

Субтисустацентаспецидант

Субтицентаспецидинт

Субтисустоцентаспецидинт

Субтисустицентаспецидинт

Субтисубсцентаспецидинт

Субтисуперсцентаспецидинт

Субтисустецентаспецидинт

Субтисустацентаспецидинт

Субтицентаспецидент

Субтисустоцентаспецидент

Субтисустицентаспецидент

Субтисубсцентаспецидент

Субтисуперсцентаспецидент

Субтисустецентаспецидент

Субтисустацентаспецидент

Субтицентаспецидит

Субтисустоцентаспецидит

Субтисустицентаспецидит

Субтисубсцентаспецидит

Субтисуперсцентаспецидит

Субтисустецентаспецидит

Субтисустацентаспецидит

Субтицентаспецодеид

Субтисустоцентаспецодеид

Субтисустицентаспецодеид

Субтисубсцентаспецодеид

Субтисуперсцентаспецодеид

Субтисустецентаспецодеид

Субтисустацентаспецодеид

Субтицендат

Субтисустоцендат

Субтисустицендат

Субтисубсцендат

Субтисуперсцендат

Субтисустецендат

Субтисустацендат

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

97

814

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-VNSUY-BC/A-6
DT-VNSUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустодеидно-разгърнатите специдантно-цендентални имплицитни
идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти

98

815

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецидат

Субтицентоспецидат

Субтицентиспецидат

Субтитрансспецидат

Субтиинценспецидат

Субтицентеспецидат

Субтицентаспецидат

Субтиспецидант

Субтицентоспецидант

Субтицентиспецидант

Субтитрансспецидант

Субтиинценспецидант

Субтицентеспецидант

Субтицентаспецидант

Субтиспецидинт

Субтицентоспецидинт

Субтицентиспецидинт

Субтитрансспецидинт

Субтиинценспецидинт

Субтицентеспецидинт

Субтицентаспецидинт

Субтиспецидент

Субтицентоспецидент

Субтицентиспецидент

Субтитрансспецидент

Субтиинценспецидент

Субтицентеспецидент

Субтицентаспецидент

Субтиспецидит

Субтицентоспецидит

Субтицентиспецидит

Субтитрансспецидит

Субтиинценспецидит

Субтицентеспецидит

Субтицентаспецидит

Субтиспецодеид

Субтицентоспецодеид

Субтицентиспецодеид

Субтитрансспецодеид

Субтиинценспецодеид

Субтицентеспецодеид

Субтицентаспецодеид

VSХипертиподеид

Субтицентодеид

Субтицентидент

Субтитрансце
ндент

Субтиинцендент

Субтицендент

Субтицендат

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

99

816

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустоспецидат

Субтисустоцентоспецидат

Субтисустоцентиспецидат

Субтисустотрансспецидат

Субтисустоинценспецидат

Субтисустоцентеспецидат

Субтисустоцентаспецидат

Субтисустоспецидант

Субтисустоцентоспецидант

Субтисустоцентиспецидант

Субтисустотрансспецидант

Субтисустоинценспецидант

Субтисустоцентеспецидант

Субтисустоцентаспецидант

Субтисустоспецидинт

Субтисустоцентоспецидинт

Субтисустоцентиспецидинт

Субтисустотрансспецидинт

Субтисустоинценспецидинт

Субтисустоцентеспецидинт

Субтисустоцентаспецидинт

Субтисустоспецидент

Субтисустоцентоспецидент

Субтисустоцентиспецидент

Субтисустотрансспецидент

Субтисустоинценспецидент

Субтисустоцентеспецидент

Субтисустоцентаспецидент

Субтисустоспецидит

Субтисустоцентоспецидит

Субтисустоцентиспецидит

Субтисустотрансспецидит

Субтисустоинценспецидит

Субтисустоцентеспецидит

Субтисустоцентаспецидит

Субтисустоспецодеид

Субтисустоцентоспецодеид

Субтисустоцентиспецодеид

Субтисустотрансспецодеид

Субтисустоинценспецодеид

Субтисустоцентеспецодеид

Субтисустоцентаспецодеид

Субтисустодеид

Субтисустоцентодеид

Субтисустоцентидент

Субтисустотрансцендент

Субтисустоинцендент

Субтисустоцендент

Субтисустоцендат

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

100

817

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустиспецидат

Субтисустицентоспецидат

Субтисустицентиспецидат

Субтисуститрансспецидат

Субтисустиинценспецидат

Субтисустицентеспецидат

Субтисустицентаспецидат

Субтисустиспецидант

Субтисустицентоспецидант

Субтисустицентиспецидант

Субтисуститрансспецидант

Субтисустиинценспецидант

Субтисустицентеспецидант

Субтисустицентаспецидант

Субтисустиспецидинт

Субтисустицентоспецидинт

Субтисустицентиспецидинт

Субтисуститрансспецидинт

Субтисустиинценспецидинт

Субтисустицентеспецидинт

Субтисустицентаспецидинт

Субтисустиспецидент

Субтисустицентоспецидент

Субтисустицентиспецидент

Субтисуститрансспецидент

Субтисустиинценспецидент

Субтисустицентеспецидент

Субтисустицентаспецидент

Субтисустиспецидит

Субтисустицентоспецидит

Субтисустицентиспецидит

Субтисуститрансспецидит

Субтисустиинценспецидит

Субтисустицентеспецидит

Субтисустицентаспецидит

Субтисустиспецодеид

Субтисустицентоспецодеид

Субтисустицентиспецодеид

Субтисуститрансспецодеид

Субтисустиинценспецодеид

Субтисустицентеспецодеид

Субтисустицентаспецодеид

Субтисустадит

Субтисустицентодеид

Субтисустицентидент

Субтисуститрансцендент

Субтисустиинцендент

Субтисустицендент

Субтисустицендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустадитните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисубсспецидат

Субтисубсцентоспецидат

Субтисубсцентиспецидат

Субтисубстрансспецидат

Субтисубсинценспецидат

Субтисубсцентеспецидат

Субтисубсцентаспецидат

Субтисубсспецидант

Субтисубсцентоспецидант

Субтисубсцентиспецидант

Субтисубстрансспецидант

Субтисубсинценспецидант

Субтисубсцентеспецидант

Субтисубсцентаспецидант

Субтисубсспецидинт

Субтисубсцентоспецидинт

Субтисубсцентиспецидинт

Субтисубстрансспецидинт

Субтисубсинценспецидинт

Субтисубсцентеспецидинт

Субтисубсцентаспецидинт

Субтисубсспецидент

Субтисубсцентоспецидент

Субтисубсцентиспецидент

Субтисубстрансспецидент

Субтисубсинценспецидент

Субтисубсцентеспецидент

Субтисубсцентаспецидент

Субтисубсспецидит

Субтисубсцентоспецидит

Субтисубсцентиспецидит

Субтисубстрансспецидит

Субтисубсинценспецидит

Субтисубсцентеспецидит

Субтисубсцентаспецидит

Субтисубсспецодеид

Субтисубсцентоспецодеид

Субтисубсцентиспецодеид

Субтисубстрансспецодеид

Субтисубсинценспецодеид

Субтисубсцентеспецодеид

Субтисубсцентаспецодеид

Субтисубсдант

Субтисубсцентодеид

Субтисубсцентидент

Субтисубстрансцендент

Субтисубсинцендент

Субтисубсцендент

Субтисубсцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субсдантните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисуперсспецидат

Субтисуперсцентоспецидат

Субтисуперсцентиспецидат

Субтисуперстрансспецидат

Субтисуперсинценспецидат

Субтисуперсцентеспецидат

Субтисуперсцентаспецидат

Субтисуперсспецидант

Субтисуперсцентоспецидант

Субтисуперсцентиспецидант

Субтисуперстрансспецидант

Субтисуперсинценспецидант

Субтисуперсцентеспецидант

Субтисуперсцентаспецидант

Субтисуперсспецидинт

Субтисуперсцентоспецидинт

Субтисуперсцентиспецидинт

Субтисуперстрансспецидинт

Субтисуперсинценспецидинт

Субтисуперсцентеспецидинт

Субтисуперсцентаспецидинт

Субтисуперсспецидент

Субтисуперсцентоспецидент

Субтисуперсцентиспецидент

Субтисуперстрансспецидент

Субтисуперсинценспецидент

Субтисуперсцентеспецидент

Субтисуперсцентаспецидент

Субтисуперсспецидит

Субтисуперсцентоспецидит

Субтисуперсцентиспецидит

Субтисуперстрансспецидит

Субтисуперсинценспецидит

Субтисуперсцентеспецидит

Субтисуперсцентаспецидит

Субтисуперсспецодеид

Субтисуперсцентоспецодеид

Субтисуперсцентиспецодеид

Субтисуперстрансспецодеид

Субтисуперсинценспецодеид

Субтисуперсцентеспецодеид

Субтисуперсцентаспецодеид

Субтисуперсдант

Субтисуперсцентодеид

Субтисуперсцентидент

Субтисуперстрансцендент

Субтисуперсинцендент

Субтисуперсцендент

Субтисуперсцендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперсдантните специдантно-цендентални имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустеспецидат

Субтисустецентоспецидат

Субтисустецентиспецидат

Субтисустетрансспецидат

Субтисустеинценспецидат

Субтисустецентеспецидат

Субтисустецентаспецидат

Субтисустеспецидант

Субтисустецентоспецидант

Субтисустецентиспецидант

Субтисустетрансспецидант

Субтисустеинценспецидант

Субтисустецентеспецидант

Субтисустецентаспецидант

Субтисустеспецидинт

Субтисустецентоспецидинт

Субтисустецентиспецидинт

Субтисустетрансспецидинт

Субтисустеинценспецидинт

Субтисустецентеспецидинт

Субтисустецентаспецидинт

Субтисустеспецидент

Субтисустецентоспецидент

Субтисустецентиспецидент

Субтисустетрансспецидент

Субтисустеинценспецидент

Субтисустецентеспецидент

Субтисустецентаспецидент

Субтисустеспецидит

Субтисустецентоспецидит

Субтисустецентиспецидит

Субтисустетрансспецидит

Субтисустеинценспецидит

Субтисустецентеспецидит

Субтисустецентаспецидит

Субтисустеспецодеид

Субтисустецентоспецодеид

Субтисустецентиспецодеид

Субтисустетрансспецодеид

Субтисустеинценспецодеид

Субтисустецентеспецодеид

Субтисустецентаспецодеид

Субтисустадант

Субтисустецентодеид

Субтисустецентидент

Субтисустетрансцендент

Субтисустеинцендент

Субтисустецендент

Субтисустецендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустадантните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специдантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустаспецидат

Субтисустацентоспецидат

Субтисустацентиспецидат

Субтисустатрансспецидат

Субтисустаинценспецидат

Субтисустацентеспецидат

Субтисустацентаспецидат

Субтисустаспецидант

Субтисустацентоспецидант

Субтисустацентиспецидант

Субтисустатрансспецидант

Субтисустаинценспецидант

Субтисустацентеспецидант

Субтисустацентаспецидант

Субтисустаспецидинт

Субтисустацентоспецидинт

Субтисустацентиспецидинт

Субтисустатрансспецидинт

Субтисустаинценспецидинт

Субтисустацентеспецидинт

Субтисустацентаспецидинт

Субтисустаспецидент

Субтисустацентоспецидент

Субтисустацентиспецидент

Субтисустатрансспецидент

Субтисустаинценспецидент

Субтисустацентеспецидент

Субтисустацентаспецидент

Субтисустаспецидит

Субтисустацентоспецидит

Субтисустацентиспецидит

Субтисустатрансспецидит

Субтисустаинценспецидит

Субтисустацентеспецидит

Субтисустацентаспецидит

Субтисустаспецодеид

Субтисустацентоспецодеид

Субтисустацентиспецодеид

Субтисустатрансспецодеид

Субтисустаинценспецодеид

Субтисустацентеспецодеид

Субтисустацентаспецодеид

Субтисустадат

Субтисустацентодеид

Субтисустацентидент

Субтисустатрансцендент

Субтисустаинцендент

Субтисустацендент

Субтисустацендат

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустадатните специдантно-цендентални имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецодеидно-разгърнатите ценденталносустадантни-имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

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

Субтицендат

Субтисустоцендат

Субтисустицендат

Субтисубсцендат

Субтисуперсцендат

Субтисустецендат

Субтисустацендат

Субтицендент

Субтисустоцендент

Субтисустицендент

Субтисубсцендент

Субтисуперсцендент

Субтисустецендент

Субтисустацендент

Субтиинцендент

Субтисустоинцендент

Субтисустиинцендент

Субтисубсинцендент

Субтисуперсинцендент

Субтисустеинцендент

Субтисустаинцендент

Субтитрансцендент

Субтисустотрансцендент

Субтисуститрансцендент

Субтисубстрансцендент

Субтисуперстрансцендент

Субтисустетрансцендент

Субтисустатрансцендент

Субтицентидент

Субтисустоцентидент

Субтисустицентидент

Субтисубсцентидент

Субтисуперсцентидент

Субтисустецентидент

Субтисустацентидент

Субтицентодеид

Субтисустоцентодеид

Субтисустицентодеид

Субтисубсцентодеид

Субтисуперсцентодеид

Субтисустецентодеид

Субтисустацентодеид

VSХипертиподеид

Субтисустодеид

Субтисустадит

Субтисубсдант

Субтисуперсдант

Субтисустадант

Субтисустадат

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертиподеидните цендентално-сустадантни имплицитни идейни дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецодеид

Субтисустоцентаспецодеид

Субтисустицентаспецодеид

Субтисубсцентаспецодеид

Субтисуперсцентаспецодеид

Субтисустецентаспецодеид

Субтисустацентаспецодеид

Субтицентеспецодеид

Субтисустоцентеспецодеид

Субтисустицентеспецодеид

Субтисубсцентеспецодеид

Субтисуперсцентеспецодеид

Субтисустецентеспецодеид

Субтисустацентеспецодеид

Субтиинценспецодеид

Субтисустоинценспецодеид

Субтисустиинценспецодеид

Субтисубсинценспецодеид

Субтисуперсинценспецодеид

Субтисустеинценспецодеид

Субтисустаинценспецодеид

Субтисустотрансспецодеид

Субтисуститрансспецодеид

Субтисубстрансспецодеид

Субтисуперстрансспецодеид

Субтисустетрансспецодеид

Субтисустатрансспецодеид

Субтицентиспецодеид

Субтисустоцентиспецодеид

Субтисустицентиспецодеид

Субтисубсцентиспецодеид

Субтисуперсцентиспецодеид

Субтисустецентиспецодеид

Субтисустацентиспецодеид

Субтицентоспецодеид

Субтисустоцентоспецодеид

Субтисустицентоспецодеид

Субтисубсцентоспецодеид

Субтисуперсцентоспецодеид

Субтисустецентоспецодеид

Субтисустацентоспецодеид

Субтиспецодеид

Субтисустоспецодеид

Субтисустиспецодеид

Субтисубсспецодеид

Субтисуперсспецодеид

Субтисустеспецодеид

Субтисустаспецодеид

Субтитрансспецодеид

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецодеидните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецидит

Субтисустоцентаспецидит

Субтисустицентаспецидит

Субтисубсцентаспецидит

Субтисуперсцентаспецидит

Субтисустецентаспецидит

Субтисустацентаспецидит

Субтицентеспецидит

Субтисустоцентеспецидит

Субтисустицентеспецидит

Субтисубсцентеспецидит

Субтисуперсцентеспецидит

Субтисустецентеспецидит

Субтисустацентеспецидит

Субтиинценспецидит

Субтисустоинценспецидит

Субтисустиинценспецидит

Субтисубсинценспецидит

Субтисуперсинценспецидит

Субтисустеинценспецидит

Субтисустаинценспецидит

Субтитрансспецидит

Субтисустотрансспецидит

Субтисуститрансспецидит

Субтисубстрансспецидит

Субтисуперстрансспецидит

Субтисустетрансспецидит

Субтисустатрансспецидит

Субтицентиспецидит

Субтисустоцентиспецидит

Субтисустицентиспецидит

Субтисубсцентиспецидит

Субтисуперсцентиспецидит

Субтисустецентиспецидит

Субтисустацентиспецидит

Субтицентоспецидит

Субтисустоцентоспецидит

Субтисустицентоспецидит

Субтисубсцентоспецидит

Субтисуперсцентоспецидит

Субтисустецентоспецидит

Субтисустацентоспецидит

Субтиспецидит

Субтисустоспецидит

Субтисустиспецидит

Субтисубсспецидит

Субтисуперсспецидит

Субтисустеспецидит

Субтисустаспецидит

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специдитните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецидент

Субтисустоцентаспецидент

Субтисустицентаспецидент

Субтисубсцентаспецидент

Субтисуперсцентаспецидент

Субтисустецентаспецидент

Субтисустацентаспецидент

Субтицентеспецидент

Субтисустоцентеспецидент

Субтисустицентеспецидент

Субтисубсцентеспецидент

Субтисуперсцентеспецидент

Субтисустецентеспецидент

Субтисустацентеспецидент

Субтиинценспецидент

Субтисустоинценспецидент

Субтисустиинценспецидент

Субтисубсинценспецидент

Субтисуперсинценспецидент

Субтисустеинценспецидент

Субтисустаинценспецидент

Субтитрансспецидент

Субтисустотрансспецидент

Субтисуститрансспецидент

Субтисубстрансспецидент

Субтисуперстрансспецидент

Субтисустетрансспецидент

Субтисустатрансспецидент

Субтицентиспецидент

Субтисустоцентиспецидент

Субтисустицентиспецидент

Субтисубсцентиспецидент

Субтисуперсцентиспецидент

Субтисустецентиспецидент

Субтисустацентиспецидент

Субтицентоспецидент

Субтисустоцентоспецидент

Субтисустицентоспецидент

Субтисубсцентоспецидент

Субтисуперсцентоспецидент

Субтисустецентоспецидент

Субтисустацентоспецидент

Субтиспецидент

Субтисустоспецидент

Субтисустиспецидент

Субтисубсспецидент

Субтисуперсспецидент

Субтисустеспецидент

Субтисустаспецидент

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на специдентните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецидинт

Субтисустоцентаспецидинт

Субтисустицентаспецидинт

Субтисубсцентаспецидинт

Субтисуперсцентаспецидинт

Субтисустецентаспецидинт

Субтисустацентаспецидинт

Субтицентеспецидинт

Субтисустоцентеспецидинт

Субтисустицентеспецидинт

Субтисубсцентеспецидинт

Субтисуперсцентеспецидинт

Субтисустецентеспецидинт

Субтисустацентеспецидинт

Субтиинценспецидинт

Субтисустоинценспецидинт

Субтисустиинценспецидинт

Субтисубсинценспецидинт

Субтисуперсинценспецидинт

Субтисустеинценспецидинт

Субтисустаинценспецидинт

Субтитрансспецидинт

Субтисустотрансспецидинт

Субтисуститрансспецидинт

Субтисубстрансспецидинт

Субтисуперстрансспецидинт

Субтисустетрансспецидинт

Субтисустатрансспецидинт

Субтицентиспецидинт

Субтисустоцентиспецидинт

Субтисустицентиспецидинт

Субтисубсцентиспецидинт

Субтисуперсцентиспецидинт

Субтисустецентиспецидинт

Субтисустацентиспецидинт

Субтицентоспецидинт

Субтисустоцентоспецидинт

Субтисустицентоспецидинт

Субтисубсцентоспецидинт

Субтисуперсцентоспецидинт

Субтисустецентоспецидинт

Субтисустацентоспецидинт

Субтиспецидинт

Субтисустоспецидинт

Субтисустиспецидинт

Субтисубсспецидинт

Субтисуперсспецидинт

Субтисустеспецидинт

Субтисустаспецидинт

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на специдинтните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецидант

Субтисустоцентаспецидант

Субтисустицентаспецидант

Субтисубсцентаспецидант

Субтисуперсцентаспецидант

Субтисустецентаспецидант

Субтисустацентаспецидант

Субтицентеспецидант

Субтисустоцентеспецидант

Субтисустицентеспецидант

Субтисубсцентеспецидант

Субтисуперсцентеспецидант

Субтисустецентеспецидант

Субтисустацентеспецидант

Субтиинценспецидант

Субтисустоинценспецидант

Субтисустиинценспецидант

Субтисубсинценспецидант

Субтисуперсинценспецидант

Субтисустеинценспецидант

Субтисустаинценспецидант

Субтитрансспецидант

Субтисустотрансспецидант

Субтисуститрансспецидант

Субтисубстрансспецидант

Субтисуперстрансспецидант

Субтисустетрансспецидант

Субтисустатрансспецидант

Субтицентиспецидант

Субтисустоцентиспецидант

Субтисустицентиспецидант

Субтисубсцентиспецидант

Субтисуперсцентиспецидант

Субтисустецентиспецидант

Субтисустацентиспецидант

Субтицентоспецидант

Субтисустоцентоспецидант

Субтисустицентоспецидант

Субтисубсцентоспецидант

Субтисуперсцентоспецидант

Субтисустецентоспецидант

Субтисустацентоспецидант

Субтиспецидант

Субтисустоспецидант

Субтисустиспецидант

Субтисубсспецидант

Субтисуперсспецидант

Субтисустеспецидант

Субтисустаспецидант

A ≡ Ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специдантните цендентално-сустадантни имплицитни идейни
дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-VNSUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна цендентална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецидат

Субтисустоцентаспецидат

Субтисустицентаспецидат

Субтисубсцентаспецидат

Субтисуперсцентаспецидат

Субтисустецентаспецидат

Субтисустацентаспецидат

Субтицентеспецидат

Субтисустоцентеспецидат

Субтисустицентеспецидат

Субтисубсцентеспецидат

Субтисуперсцентеспецидат

Субтисустецентеспецидат

Субтисустацентеспецидат

Субтиинценспецидат

Субтисустоинценспецидат

Субтисустиинценспецидат

Субтисубсинценспецидат

Субтисуперсинценспецидат

Субтисустеинценспецидат

Субтисустаинценспецидат

Субтитрансспецидат

Субтисустотрансспецидат

Субтисуститрансспецидат

Субтисубстрансспецидат

Субтисуперстрансспецидат

Субтисустетрансспецидат

Субтисустатрансспецидат

Субтицентиспецидат

Субтисустоцентиспецидат

Субтисустицентиспецидат

Субтисубсцентиспецидат

Субтисуперсцентиспецидат

Субтисустецентиспецидат

Субтисустацентиспецидат

Субтицентоспецидат

Субтисустоцентоспецидат

Субтисустицентоспецидат

Субтисубсцентоспецидат

Субтисуперсцентоспецидат

Субтисустецентоспецидат

Субтисустацентоспецидат

Субтиспецидат

Субтисустоспецидат

Субтисустиспецидат

Субтисубсспецидат

Субтисуперсспецидат

Субтисустеспецидат

Субтисустаспецидат

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

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например явление на
формата, субстанция на явлението на формата).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсформа, което означава субстанция на формата;
ессъдържание, което означава същност на съдържанието; сустеспецифит, което означава сустант на специфита).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобсиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZQ-хипертипоид, т.е. концептуален икономически обси-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустоид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
4. Икономическа обсисубстанция (съкр. – обсисубс).
5. Икономическа обсисуперстанта (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за икономическа обсисубстанция и икономическа обсисуперстанта.
7. Икономически обсисустат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща се от
икономическата обсисубстанция и икономическата обсисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсидиспоид (съкр. – обсидиспо) – общо понятие за значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсидиспозит (съкр. – обсидиспи) – единство на икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление (икономическия обсифеномен).
4. Икономическа обсисъщност (съкр. – обсиес).
5. Икономическо обсиявление (съкр. – обсифено) (икономически обсифеномен).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически обсидиспозант (съкр. – обсидиспе) – общо понятие за
икономическа обсисъщност и икономическо обсиявление.
7. Икономически обсидиспозат (съкр. – обсидиспа) – двойка, състояща се
от икономическата обсисъщност и икономическото обсиявление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обсиингредиенти):
1. Концептуален икономически обси-хипертипоид (икономически ZQхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецоид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецифит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
4. Икономическо обсисъдържание (съкр. – обсико).
5. Икономическа обсиформа (съкр. – обсифо).
6. Икономически обсиспецифант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономическо обсисъдържание и икономическа обсиформа.
7. Икономически обсиспецифат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическото обсисъдържание и икономическата обсиформа.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни
имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQUY-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти (с индекс DT-ZNQUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-ZNQUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецифат

Обсисустоспецифат

Обсисустиспецифат

Обсисубсспецифат

Обсисуперсспецифат

Обсисустеспецифат

Обсисустаспецифат

Обсиспецифант

Обсисустоспецифант

Обсисустиспецифант

Обсисубтисубсспецифант

Обсисуперсспецифант

Обсисустеспецифант

Обсисустаспецифант

Обсиформа

Обсисустоформа

Обсисустиформа

Обсисубсформа

Обсисуперсформа

Обсисустеформа

Обсисустаформа

Обсисъдържание

Обсисустосъдържание

Обсисустисъдържание

Обсисубссъдържание

Обсисуперссъдържание

Обсисустесъдържание

Обсисустасъдържание

Обсиспецифит

Обсисустоспецифит

Обсисустиспецифит

Обсисубсспецифит

Обсисуперсспецифит

Обсисустеспецифит

Обсисустаспецифит

Обсиспецоид

Обсисустоспецоид

Обсисустиспецоид

Обсисубсспецоид

Обсисуперсспецоид

Обсисустеспецоид

Обсисустаспецоид

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспоспецифат

Обсисустодиспоспецифат

Обсисустидиспоспецифат

Обсисубсдиспоспецифат

Обсисуперсдиспоспецифат

Обсисустедиспоспецифат

Обсисустадиспоспецифат

Обсидиспоспецифант

Обсисустодиспоспецифант

Обсисустидиспоспецифант

Обсисубсдиспоспецифант

Обсисуперсдиспоспецифант

Обсисустедиспоспецифант

Обсисустадиспоспецифант

Обсидиспоформа

Обсисустодиспоформа

Обсисустидиспоформа

Обсисубсдиспоформа

Обсисуперсдиспоформа

Обсисустедиспоформа

Обсисустадиспоформа

Обсидиспосъдържание

Обсисустодиспосъдържание

Обсисустидиспосъдържание

Обсисубсдиспосъдържание

Обсисуперсдиспосъдържание

Обсисустедиспосъдържание

Обсисустадиспосъдържание

Обсидиспоспецифит

Обсисустодиспоспецифит

Обсисустидиспоспецифит

Обсисубсдиспоспецифит

Обсисуперсдиспоспецифит

Обсисустедиспоспецифит

Обсисустадиспоспецифит

Обсидиспоспецоид

Обсисустодиспоспецоид

Обсисустидиспоспецоид

Обсисубсдиспоспецоид

Обсисуперсдиспоспецоид

Обсисустедиспоспецоид

Обсисустадиспоспецоид

Обсидиспоид

Обсисустодиспоид

Обсисустидиспоид

Обсисубсдиспоид

Обсисуперсдиспоид

Обсисустедиспоид

Обсисустадиспоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2.Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидисписпецифат

Обсисустодисписпецифат

Обсисустидисписпецифат

Обсисубсдисписпецифат

Обсисуперсдисписпецифат

Обсисустедисписпецифат

Обсисустадисписпецифат

Обсидисписпецифант

Обсисустодисписпецифант

Обсисустидисписпецифант

Обсисубсдисписпецифант

Обсисуперсдисписпецифант

Обсисустедисписпецифант

Остисустадисписпецифант

Обсидиспиформа

Обсисустодиспиформа

Обсисустидиспиформа

Обсисубсдиспиформа

Обсисуперсдиспиформа

Обсисустедиспиформа

Обсисустадиспиформа

Обсидисписъдържание

Обсисустодисписъдържание

Обсисустидисписъдържание

Обсисубсдисписъдържание

Обсисуперсдисписъдържание

Обсисустедисписъдържание

Обсисустадисписъдържание

Обсидисписпецифит

Обсисустодисписпецифит

Обсисустидисписпецифит

Обсисубсдисписпецифит

Обсисуперсдисписпецифит

Обсисустедисписпецифит

Обсисустадисписпецифит

Обсидисписпецоид

Обсисустодисписпецоид

Обсисустидисписпецоид

Обсисубсдисписпецоид

Обсисуперсдисписпецоид

Обсисустедисписпецоид

Обсисустадисписпецоид

Обсидиспозит

Обсисустодиспозит

Обсисустидиспозит

Обсисубсдиспозит

Обсисуперсдиспозит

Обсисустедиспозит

Обсисустадиспозит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиесспецифат

Обсисустоесспецифат

Обсисустиесспецифат

Обсисубсесспецифат

Обсисуперсесспецифат

Обсисустеесспецифат

Обсисустаесспецифат

Обсиесспецифант

Обсисустоесспецифант

Обсисустиесспецифант

Обсисубсесспецифант

Обсисуперсесспецифант

Обсисустеесспецифант

Обсисустаесспецифант

Обсиесформа

Обсисустоесформа

Обсисустиесформа

Обсисубсесформа

Обсисуперсесформа

Обсисустеесформа

Обсисустаесформа

Обсиессъдържание

Обсисустоессъдържание

Обсисустиессъдържание

Обсисубсессъдържание

Обсисуперсессъдържание

Обсисустеессъдържание

Обсисустаессъдържание

Обсиесспецифит

Обсисустоесспецифит

Обсисустиесспецифит

Обсисубсесспецифит

Обсисубтисуперсесспеци-

Обсисустеесспецифит

Обсисустаесспецифит

Обсиесспецоид

Обсисустоесспецоид

Обсисустиесспецоид

Обсисубсесспецоид

Обсисуперсесспецоид

Обсисустеесспецоид

Обсисустаесспецоид

Обсисъщност

Обсисустосъщност

Обсисустисъщност

Обсисубссъщност

Обсисуперссъщност

Обсисустесъщност

Обсисустасъщност

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсифеноспецифат

Обсисустофеноспецифат

Обсисустифеноспецифат

Обсисубсфеноспецифат

Обсисуперсфеноспецифат

Обсисустефеноспецифат

Обсисустафеноспецифат

Обсифеноспецифант

Обсисустофеноспецифант

Обсисустифеноспецифант

Обсисубсфеноспецифант

Обсисуперсфеноспецифант

Обсисустефеноспецифант

Обсисустафеноспецифант

Обсифеноформа

Обсисустофеноформа

Обсисустифеноформа

Обсисубсфеноформа

Обсисуперсфеноформа

Обсисустефеноформа

Обсисустафеноформа

Обсифеносъдържание

Обсисустофеносъдържание

Обсисустифеносъдържание

Обсисубсфеносъдържание

Обсисуперсфеносъдържание

Обсисустефеносъдържание

Обсисустафеносъдържание

Обсифеноспецифит

Обсисустофеноспецифит

Обсисустифеноспецифит

Обсисубсфеноспецифит

Обсисуперсфеноспецифит

Обсисустефеноспецифит

Обсисустафеноспецифит

Обсифеноспецоид

Обсисустофеноспецоид

Обсисустифеноспецоид

Обсисубсфеноспецоид

Обсисуперсфеноспецоид

Обсисустефеноспецоид

Обсисустафеноспецоид

Обсифеномен

Обсисустофеномен

Обсисустифеномен

Обсисубсфеномен

Обсисуперсфеномен

Обсисустефеномен

Обсисустафеномен

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните пецифичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспеспецифат

Обсисустодиспеспецифат

Обсисустидиспеспецифат

Обсисубсдиспеспецифат

Обсисуперсдиспеспецифат

Обсисустедиспеспецифат

Обсисустадиспеспецифат

Обсидиспеспецифант

Обсисустодиспеспецифант

Обсисустидиспеспецифант

Обсисубсдиспеспецифант

Обсисуперсдиспеспецифант

Обсисустедиспеспецифант

Обсисустадиспеспецифант

Обсидиспеформа

Обсисустодиспеформа

Обсисустидиспеформа

Обсисубсдиспеформа

Обсисуперсдиспеформа

Обсисустедиспеформа

Обсисустадиспеформа

Обсидиспесъдържание

Обсисустодиспесъдържание

Обсисустидиспесъдържание

Обсисубсдиспесъдържание

Обсисуперсдиспесъдържание

Обсисустедиспесъдържание

Обсисустадиспесъдържание

Обсидиспеспецифит

Обсисустодиспеспецифит

Обсисустидиспеспецифит

Обсисубсдиспеспецифит

Обсисуперсдиспеспецифит

Обсисустедиспеспецифит

Обсисустадиспеспецифит

Обсидиспеспецоид

Обсисустодиспеспецоид

Обсисустидиспеспецоид

Обсисубсдиспеспецоид

Обсисуперсдиспеспецоид

Обсисустедиспеспецоид

Обсисустадиспеспецоид

Обсидиспозант

Обсисустодиспозант

Обсисустидиспозант

Обсисубсдиспозант

Обсисуперсдиспозант

Обсисустедиспозант

Обсисустадиспозант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспаспецифат

Обсисустодиспаспецифат

Обсисустидиспаспецифат

Обсисубсдиспаспецифат

Обсисуперсдиспаспецифат

Обсисустедиспаспецифат

Обсисустадиспаспецифат

Обсидиспаспецифант

Обсисустодиспаспецифант

Обсисустидиспаспецифант

Обсисубсдиспаспецифант

Обсисуперсдиспаспецифант

Обсисустедиспаспецифант

Обсисустадиспаспецифант

Обсидиспаформа

Обсисустодиспаформа

Обсисустидиспаформа

Обсисубсдиспаформа

Обсисуперсдиспаформа

Обсисустедиспаформа

Обсисустадиспаформа

Обсидиспасъдържание

Обсисустодиспасъдържание

Обсисустидиспасъдържание

Обсисубсдиспасъдържание

Обсисуперсдиспасъдържание

Обсисустедиспасъдържание

Обсисустадиспасъдържание

Обсидиспаспецифит

Обсисустодиспаспецифит

Обсисустидиспаспецифит

Обсисубсдиспаспецифит

Обсисуперсдиспаспецифит

Обсисустедиспаспецифит

Обсисустадиспаспецифит

Обсидиспаспецоид

Обсисустодиспаспецоид

Обсисустидиспаспецоид

Обсисубсдиспаспецоид

Обсисуперсдиспаспецоид

Обсисустедиспаспецоид

Обсисустадиспаспецоид

Обсидиспозат

Обсисустодиспозат

Обсисустидиспозат

Обсисубсдиспозат

Обсисуперсдиспозат

Обсисустедиспозат

Обсисустадиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7 Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-ZNQUY-BC/A-6
DT-ZNQUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти
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844

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецифат

Обсидиспоспецифат

Обсидисписпецифат

Обсиесспецифат

Обсифеноспецифат

Обсидиспеспецифат

Обсидиспаспецифат

Обсиспецифант

Обсидиспоспецифант

Обсидисписпецифант

Обсиесспецифант

Обсифеноспецифант

Обсидиспеспецифант

Обсидиспаспецифант

Обсиформа

Обсидиспоформа

Обсидиспиформа

Обсиесформа

Обсифеноформа

Обсидиспеформа

Обсидиспаформа

Обсисъдържание

Обсидиспосъдържание

Обсидисписъдържание

Обсиессъдърж
ание

Обсифеносъдържание

Обсидиспесъдържание

Обсидиспасъдържание

Обсиспецифит

Обсидиспоспецифит

Обсидисписпецифит

Обсиесспецифит

Обсифеноспецифит

Обсидиспеспецифит

Обсидиспаспецифит

Обсиспецоид

Обсидиспоспецоид

Обсидисписпецоид

Обсиесспецоид

Обсифеноспецоид

Обсидиспеспецоид

Обсидиспаспецоид

ZQХипертипоид

Обсидиспоид

Обсидиспозит

Обсисъщност

Обсифеномен

Обсидиспозант

Обсидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустоспецифат

Обсисустодиспоспецифат

Обсисустодисписпецифат

Обсисустоесспецифат

Обсисустофеноспецифат

Обсисустодиспеспецифат

Обсисустодиспаспецифат

Обсисустоспецифант

Обсисустодиспоспецифант

Обсисустодисписпецифант

Обсисустоесспецифант

Обсисустофеноспецифант

Обсисустодиспеспецифант

Обсисустодиспаспецифант

Обсисустоформа

Обсисустодиспоформа

Обсисустодиспиформа

Обсисустоесформа

Обсисустофеноформа

Обсисустодиспеформа

Обсисустодиспаформа

Обсисустосъдържание

Обсисустодиспосъдържание

Обсисустодисписъдържание

Обсисустоессъдържание

Обсисустофеносъдържание

Обсисустодиспесъдържание

Обсисустодиспасъдържание

Обсисустоспецифит

Обсисустодиспоспецифит

Обсисустодисписпецифит

Обсисустоесспецифит

Обсисустофеноспецифит

Обсисустодиспеспецифит

Обсисустодиспаспецифит

Обсисустоспецоид

Обсисустодиспоспецоид

Обсисустодисписпецоид

Обсисустоесспецоид

Обсисустофеноспецоид

Обсисустодиспеспецоид

Обсисустодиспаспецоид

Обсисустоид

Обсисустодиспоид

Обсисустодиспозит

Обсисустосъщност

Обсисустофеномен

Обсисустодиспозант

Обсисустадиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустиспецифат

Обсисустидиспоспецифат

Обсисустидисписпецифат

Обсисустиесспецифат

Обсисустифеноспецифат

Обсисустидиспеспецифат

Обсисустидиспаспецифат

Обсисустиспецифант

Обсисустидиспоспецифант

Обсисустидисписпецифант

Обсисустиесспецифант

Обсисустифеноспецифант

Обсисустидиспеспецифант

Обсисустидиспаспецифант

Обсисустиформа

Обсисустидиспоформа

Обсисустидиспиформа

Обсисустиесформа

Обсисустифеноформа

Обсисустидиспеформа

Обсисустидиспаформа

Обсисустисъдържание

Обсисустидиспосъдържание

Обсисустидисписъдържание

Обсисустиессъдържание

Обсисустифеносъдържание

Обсисустидиспесъдържание

Обсисустидиспасъдържание

Обсисустиспецифит

Обсисустидиспоспецифит

Обсисустидисписпецифит

Обсисустиесспецифит

Обсисустифеноспецифит

Обсисустидиспеспецифит

Обсисустидиспаспецифит

Обсисустиспецоид

Обсисустидиспоспецоид

Обсисустидисписпецоид

Обсисустиесспецоид

Обсисустифеноспецоид

Обсисустидиспеспецоид

Обсисустидиспаспецоид

Обсисустит

Обсисустидиспоид

Обсисустидиспозит

Обсисустисъщност

Обсисустифеномен

Обсисустидиспозант

Обсисустидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

16

847

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисубсспецифат

Обсисубсдиспоспецифат

Обсисубсдисписпецифат

Обсисубсесспецифат

Обсисубсфеноспецифат

Обсисубсдиспеспецифат

Обсисубсдиспаспецифат

Обсисубсспецифант

Обсисубсдиспоспецифант

Обсисубсдисписпецифант

Обсисубсесспецифант

Обсисубсфеноспецифант

Обсисубсдиспеспецифант

Обсисубсдиспаспецифант

Обсисубсформа

Обсисубсдиспоформа

Обсисубсдиспиформа

Обсисубсесформа

Обсисубсфеноформа

Обсисубсдиспеформа

Обсисубсдиспаформа

Обсисубссъдържание

Обсисубсдиспосъдържание

Обсисубсдисписъдържание

Обсисубсессъдържание

Обсисубсфеносъдържание

Обсисубсдиспесъдържание

Обтисубсдиспасъдържание

Обсисубсспецифит

Обсисубсдиспоспецифит

Обсисубсдисписпецифит

Обсисубсесспецифит

Обсисубсфеноспецифит

Обсисубсдиспеспецифит

Обсисубсдиспаспецифит

Обсисубсспецоид

Обсисубсдиспоспецоид

Обсисубсдисписпецоид

Обсисубсесспецоид

Обсисубсфеноспецоид

Обсисубсдиспеспецоид

Обсисубсдиспаспецоид

Обсисубстанция

Обсисубсдиспоид

Обсисубсдиспозит

Обсисубссъщност

Обсисубсфеномен

Обсисубсдиспозант

Обсисубсдиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанционните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисуперсспецифат

Обсисуперсдиспоспецифат

Обсисуперсдисписпецифат

Обсисуперсесспецифат

Обсисуперсфеноспецифат

Обсисуперсдиспеспецифат

Обсисуперсдиспаспецифат

Обсисуперсспецифант

Обсисуперсдиспоспецифант

Обсисуперсдисписпецифант

Обсисуперсесспецифант

Обсисуперсфеноспецифант

Обсисуперсдиспеспецифант

Обсисуперсдиспаспецифант

Обсисуперсформа

Обсисуперсдиспоформа

Обсисуперсдиспиформа

Обсисуперсесформа

Обсисуперсфеноформа

Обсисуперсдиспеформа

Обсисуперсдиспаформа

Обсисуперссъдържание

Обсисуперсдиспосъдържание

Обсисуперсдисписъдържание

Обсисуперсессъдържание

Обсисуперсфеносъдържание

Обсисуперсдиспесъдържание

Обсисуперсдиспасъдържание

Обсисуперсспецифит

Обсисуперсдиспоспецифит

Обсисуперсдисписпецифит

Обсисуперсесспецифит

Обсисуперсфеноспецифит

Обсисуперсдиспеспецифит

Обсисуперсдиспаспецифит

Обсисуперсспецоид

Обсисуперсдиспоспецоид

Обсисуперсдисписпецоид

Обсисуперсесспецоид

Обсисуперсфеноспецоид

Обсисуперсдиспеспецоид

Обсисуперсдиспаспецоид

Обсисуперстанта

Обсисуперсдиспоид

Обсисуперсдиспозит

Обсисуперссъщност

Обсисуперсфеномен

Обсисуперсдиспозант

Обсисуперсдиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустеспецифат

Обсисустедиспоспецифат

Обсисустедисписпецифат

Обсисустеесспецифат

Обсисустефеноспецифат

Обсисустедиспеспецифат

Обсисустедиспаспецифат

Обсисустеспецифант

Обсисустедиспоспецифант

Обсисустедисписпецифант

Обсисустеесспецифант

Обсисустефеноспецифант

Обсисустедиспеспецифант

Обсисустедиспаспецифант

Обсисустеформа

Обсисустедиспоформа

Обсисустедиспиформа

Обсисустеесформа

Обсисустефеноформа

Обсисустедиспеформа

Обсисустедиспаформа

Обсисустесъдържание

Обсисустедиспосъдържание

Обсисустедисписъдържание

Обсисустеессъдържание

Обсисустефеносъдържание

Обсисустедиспесъдържание

Обсисустедиспасъдържание

Обсисустеспецифит

Обсисустедиспоспецифит

Обсисустедисписпецифит

Обсисустеесспецифит

Обсисустефеноспецифит

Обсисустедиспеспецифит

Обсисустедиспаспецифит

Обсисустеспецоид

Обсисустедиспоспецоид

Обсисустедисписпецоид

Обсисустеесспецоид

Обсисустефеноспецоид

Обсисустедиспеспецоид

Обсисустедиспаспецоид

Обсисустант

Обсисустедиспоид

Обсисустедиспозит

Обсисустесъщност

Обсисустефеномен

Обсисустедиспозант

Обсисустедиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустаспецифат

Обсисустадиспоспецифат

Обсисустадисписпецифат

Обсисустаесспецифат

Обсисустафеноспецифат

Обсисустадиспеспецифат

Обсисустадиспаспецифат

Обсисустаспецифант

Обсисустадиспоспецифант

Обсисустадисписпецифант

Обсисустаесспецифант

Обсисустафеноспецифант

Обсисустадиспеспецифант

Обсисустадиспаспецифант

Обсисустаформа

Обсисустадиспоформа

Обсисустадиспиформа

Обсисустаесформа

Обсисустафеноформа

Обсисустадиспеформа

Обсисустадиспаформа

Обсисустасъдържание

Обсисустадиспосъдържание

Обсисустадисписъдържание

Обсисустаессъдържание

Обсисустафеносъдържание

Обсисустадиспесъдържание

Обсисустадиспасъдържание

Обсисустаспецифит

Обсисустадиспоспецифит

Обсисустадисписпецифит

Обсисустаесспецифит

Обсисустафеноспецифит

Обсисустадиспеспецифит

Обсисустадиспаспецифит

Обсисустаспецоид

Обсисустадиспоспецоид

Обсисустадисписпецоид

Обсисустаесспецоид

Обсисустафеноспецоид

Обсисустадиспеспецоид

Обсисустадиспаспецоид

Обсисустат

Обсисустадиспоид

Обсисустадиспозит

Обсисустасъщност

Обсисустафеномен

Обсисустадиспозант

Обсисустадиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични
икономически субтенобсиингредиенти
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852

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспозат

Обсисустодиспозат

Обсисустидиспозат

Обсисубсдиспозат

Обсисуперсдиспозат

Обсисустедиспозат

Обсисустадиспозат

Обсидиспозант

Обсисустодиспозант

Обсисустидиспозант

Обсисубсдиспозант

Обсисуперсдиспозант

Обсисустедиспозант

Обсисустадиспозант

Обсифеномен

Обсисустофеномен

Обсисустифеномен

Обсисубсфеномен

Обсисуперсфеномен

Обсисустефеномен

Обсисустафеномен

Обсисъщност

Обсисустосъщност

Обсисустисъщност

Обсисубссъщност

Обсисуперссъщност

Обсисустесъщност

Обсисустасъщност

Обсидиспозит

Обсисустодиспозит

Обсисустидиспозит

Обсисубсдиспозит

Обсисуперсдиспозит

Обсисустедиспозит

Обсисустадиспозит

Обсидиспоид

Обсисустодиспоид

Обсисустидиспоид

Обсисубсдиспоид

Обсисуперсдиспоид

Обсисустедиспоид

Обсисустадиспоид

ZQХипертипоид

Обсисустоид

Обсисустит

Обсисубстанция

Обсисуперстанта

Обсисустант

Обсисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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853

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспаспецоид

Обсисустодиспаспецоид

Обсисубтисустидиспаспецоид

Обсисубсдиспаспецоид

Обсисуперсдиспаспецоид

Обсисустедиспаспецоид

Обсисустадиспаспецоид

Обсидиспеспецоид

Обсисустодиспеспецоид

Обсисустидиспеспецоид

Обсисубсдиспеспецоид

Обсисуперсдиспеспецоид

Обсисустедиспеспецоид

Обсисустадиспеспецоид

Обсифеноспецоид

Обсисустофеноспецоид

Обсисустифеноспецоид

Обсисубсфеноспецоид

Обсисуперсфеноспецоид

Обсисустефеноспецоид

Обсисустафеноспецоид

Обсиесспецоид

Обсисустоесспецоид

Обсисустиесспецоид

Обсисубсесспецоид

Обсисуперсесспецоид

Обсисустеесспецоид

Обсисустаесспецоид

Обсидисписпецоид

Обсисустодисписпецоид

Обсисустидисписпецоид

Обсисубсдисписпецоид

Обсисуперсдисписпецоид

Обсисустедисписпецоид

Обсисустадисписпецоид

Обсидиспоспецоид

Обсисустодиспоспецоид

Обсисустидиспоспецоид

Обсисубсдиспоспецоид

Обсисуперсдиспоспецоид

Обсисустедиспоспецоид

Обсисустадиспоспецоид

Обсиспецоид

Обсисустоспецоид

Обсисустиспецоид

Обсисубсспецоид

Обсисуперсспецоид

Обсисустеспецоид

Обсисустаспецоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспаспецифит

Обсисустодиспаспецифит

Обсисустидиспаспецифит

Обсисубсдиспаспецифит

Обсисуперсдиспаспецифит

Обсисустедиспаспецифит

Обсисустадиспаспецифит

Обсидиспеспецифит

Обсисустодиспеспецифит

Обсисустидиспеспецифит

Обсисубсдиспеспецифит

Обсисуперсдиспеспецифит

Обсисустедиспеспецифит

Обсисустадиспеспецифит

Обсифеноспецифит

Обсисустофеноспецифит

Обсисустифеноспецифит

Обсисубсфеноспецифит

Обсисуперсфеноспецифит

Обсисустефеноспецифит

Обсисустафеноспецифит

Обсиесспецифит

Обсисустоесспецифит

Обсисустиесспецифит

Обсисубсесспецифит

Обсисуперсесспецифит

Обсисустеесспецифит

Обсисустаесспецифит

Обсидисписпецифит

Обсисустодисписпецифит

Обсисустидисписпецифит

Обсисубсдисписпецифит

Обсисуперсдисписпецифит

Обсисустедисписпецифит

Обсисустадисписпецифит

Обсидиспоспецифит

Обсисустодиспоспецифит

Обсисустидиспоспецифит

Обсисубсдиспоспецифит

Обсисуперсдиспоспецифит

Обсисустедиспоспецифит

Обсисустадиспоспецифит

Обсиспецифит

Обсисустоспецифит

Обсисустиспецифит

Обсисубсспецифит

Обсисуперсспецифит

Обсисустеспецифит

Обсисустаспецифит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспасъдържание

Обсисустодиспасъдържание

Обсисустидиспасъдържание

Обсисубсдиспасъдържание

Обсисуперсдиспасъдържание

Обсисустедиспасъдържание

Обсисустадиспасъдържание

Обсидиспесъдържание

Обсисустодиспесъдържание

Обсисустидиспесъдържание

Обсисубсдиспесъдържание

Обсисуперсдиспесъдържание

Обсисустедиспесъдържание

Обсисустадиспесъдържание

Обсифеносъдържание

Обсисустофеносъдържание

Обсисустифеносъдържание

Обсисубсфеносъдържание

Обсисуперсфеносъдържание

Обсисустефеносъдържание

Обсисустафеносъдържание

Обсиессъдържание

Обсисустоессъдържание

Обсисустиессъдържание

Обсисубсессъдържание

Обсисуперсессъдържание

Обсисустеессъдържание

Обсисустаессъдържание

Обсидисписъдържание

Обсисустодисписъдържание

Обсисустидисписъдържание

Обсисубсдисписъдържание

Обсисуперсдисписъдържание

Обсисустедисписъдържание

Обсисустадисписъдържание

Обсидиспосъдържание

Обсисустодиспосъдържание

Обсисустидиспосъдържание

Обсисубсдиспосъдържание

Обсисуперсдиспосъдържание

Обсисустедиспосъдържание

Обсисустадиспосъдържание

Обсисъдържание

Обсисустосъдържание

Обсисустисъдържание

Обсисубссъдържание

Обсисуперссъдържание

Обсисустесъдържание

Обсисустасъдържание

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспаформа

Обсисустодиспаформа

Обсисустидиспаформа

Обсисубсдиспаформа

Обсисуперсдиспаформа

Обсисустедиспаформа

Обсисустадиспаформа

Обсидиспеформа

Обсисустодиспеформа

Обсисустидиспеформа

Обсисубсдиспеформа

Обсисуперсдиспеформа

Обсисустедиспеформа

Обсисустадиспеформа

Обсифеноформа

Обсисустофеноформа

Обсисустифеноформа

Обсисубсфеноформа

Обсисуперсфеноформа

Обсисустефеноформа

Обсисустафеноформа

Обсиесформа

Обсисустоесформа

Обсисустиесформа

Обсисубсесформа

Обсисуперсесформа

Обсисустеесформа

Обсисустаесформа

Обсидиспиформа

Обсисустодиспиформа

Обсисустидиспиформа

Обсисубсдиспиформа

Обсисуперсдиспиформа

Обсисустедиспиформа

Обсисустадиспиформа

Обсидиспоформа

Обсисустодиспоформа

Обсисустидиспоформа

Обсисубсдиспоформа

Обсисуперсдиспоформа

Обсисустедиспоформа

Обсисустадиспоформа

Обсиформа

Обсисустоформа

Обсисустиформа

Обсисубсформа

Обсисуперсформа

Обсисустеформа

Обсисустаформа

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсидиспаспецифант

Обсисустодиспаспецифант

Обсисустидиспаспецифант

Обсисубсдиспаспецифант

Обсисуперсдиспаспецифант

Обсисустедиспаспецифант

Обсисустадиспаспецифант

Обсидиспеспецифант

Обсисустодиспеспецифант

Обсисустидиспеспецифант

Обсисубсдиспеспецифант

Обсисуперсдиспеспецифант

Обсисустедиспеспецифант

Обсисустадиспеспецифант

Обсифеноспецифант

Обсисустофеноспецифант

Обсисустифеноспецифант

Обсисубсфеноспецифант

Обсисуперсфеноспецифант

Обсисустефеноспецифант

Обсисустафеноспецифант

Обсиесспецифант

Обсисустоесспецифант

Обсисустиесспецифант

Обсисубсесспецифант

Обсисуперсесспецифант

Обсисустеесспецифант

Обсисустаесспецифант

Обсидисписпецифант

Обсисустодисписпецифант

Обсисустидисписпецифант

Обсисубсдисписпецифант

Обсисуперсдисписпецифант

Обсисустедисписпецифант

Обсисустадисписпецифант

Обсидиспоспецифант

Обсисустодиспоспецифант

Обсисустидиспоспецифант

Обсисубсдиспоспецифант

Обсисуперсдиспоспецифант

Обсисустедиспоспецифант

Обсисустадиспоспецифант

Обсиспецифант

Обсисустоспецифант

Обсисустиспецифант

Обсисубсспецифант

Обсисуперсспецифант

Обсисустеспецифант

Обсисустаспецифант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисиспаспецифат

Обсисустодиспаспецифат

Обсисустидиспаспецифат

Обсисубсдиспаспецифат

Обсисуперсдиспаспецифат

Обсисустедиспаспецифат

Обсисустадиспаспецифат

Обсидиспеспецифат

Обсисустодиспеспецифат

Обсисустидиспеспецифат

Обсисубсдиспеспецифат

Обсисуперсдиспеспецифат

Обсисустедиспеспецифат

Обсисустадиспеспецифат

Обсифеноспецифат

Обсисустофеноспецифат

Обсисустифеноспецифат

Обсисубсфеноспецифат

Обсисуперсфеноспецифат

Обсисустефеноспецифат

Обсисустафеноспецифат

Обсиесспецифат

Обсисустоесспецифат

Обсисустиесспецифат

Обсисубсесспецифат

Обсисуперсесспецифат

Обсисустеесспецифат

Обсисустаесспецифат

Обсидисписпецифат

Обсисустодисписпецифат

Обсисустидисписпецифат

Обсисубсдисписпецифат

Обсисуперсдисписпецифат

Обсисустедисписпецифат

Обсисустадисписпецифат

Обсидиспоспецифат

Обсисустодиспоспецифат

Обсисустидиспоспецифат

Обсисубсдиспоспецифат

Обсисуперсдиспоспецифат

Обсисустедиспоспецифат

Обсисустадиспоспецифат

Обсиспецифат

Обсисустоспецифат

Обсисустиспецифат

Обсисубсспецифат

Обсисуперсспецифат

Обсисустеспецифат

Обсисустаспецифат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобсиингредиенти (DT-ZNQUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space
of the implicite conceptual derelevant typical economic subtenobtiingredients) (*) –
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти и означавано с индекс DT-ZNOUY Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за концептуалната
типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна
сустантивностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата
на зависимостите между вътрешното икономическо състояние и външното
икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа
форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен икономически ингредиент. Изходните ингредиенти
формират едномерно икономическо пространство, а производните – двумерно,
тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото
тук тримерно пространство е формирано от три типа едномерни изходни и
от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти.
Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни)
могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови
техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например явление на
формата, субстанция на явлението на формата).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсформа, което означава субстанция на формата;
ессъдържание, което означава същност на съдържанието; сустеспецифит, което означава сустант на специфита).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенобтиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZO-хипертипоид, т.е. концептуален икономически обти-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустоид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическата обтисубстанция и икономическата обтисуперстанта.
4. Икономическа обтисубстанция (съкр. – обтисубс).
5. Икономическа обтисуперстанта (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за икономическа обтисубстанция и икономическа обтисуперстанта.
7. Икономически обтисустат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща се от
икономическата обтисубстанция и икономическата обтисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтидиспоид (съкр. – обтидиспо) – общо понятие за значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтидиспозит (съкр. – обтидиспи) – единство на икономическата обтисъщност и икономическото обтиявление (икономическия
обтифеномен).
4. Икономическа обтисъщност (съкр. – обтиес).
5. Икономическо обтиявление (съкр. – обтифено) (икономически обтифеномен).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически обтидиспозант (съкр. – обтидиспе) – общо понятие за
икономическа обтисъщност и икономическо обтиявление.
7. Икономически обтидиспозат (съкр. – обтидиспа) – двойка, състояща се
от икономическата обтисъщност и икономическото обтиявление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически обтиингредиенти):
1. Концептуален икономически обти-хипертипоид (икономически ZOхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецоид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецифит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическото обтисъдържание и икономическата обтиформа.
4. Икономическо обтисъдържание (съкр. – обтико).
5. Икономическа обтиформа (съкр. – обтифо).
6. Икономически обтиспецифант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономическо обтисъдържание и икономическа обтиформа.
7. Икономически обтиспецифат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическото обтисъдържание и икономическата обтиформа.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е
направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни
имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOUY-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти (с индекс DT-ZNOUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-ZNOUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецифат

Обтисустоспецифат

Обтисустиспецифат

Обтисубсспецифат

Обтисуперсспецифат

Обтисустеспецифат

Обтисустаспецифат

Обтиспецифант

Обтисустоспецифант

Обтисустиспецифант

Обтисубтисубсспецифант

Обтисуперсспецифант

Обтисустеспецифант

Обтисустаспецифант

Обтиформа

Обтисустоформа

Обтисустиформа

Обтисубсформа

Обтисуперсформа

Обтисустеформа

Обтисустаформа

Обтисъдържание

Обтисустосъдържание

Обтисустисъдържание

Обтисубссъдържание

Обтисуперссъдържание

Обтисустесъдържание

Обтисустасъдържание

Обтиспецифит

Обтисустоспецифит

Обтисустиспецифит

Обтисубсспецифит

Обтисуперсспецифит

Обтисустеспецифит

Обтисустаспецифит

Обтиспецоид

Обтисустоспецоид

Обтисустиспецоид

Обтисубсспецоид

Обтисуперсспецоид

Обтисустеспецоид

Обтисустаспецоид

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспоспецифат

Обтисустодиспоспецифат

Обтисустидиспоспецифат

Обтисубсдиспоспецифат

Обтисуперсдиспоспецифат

Обтисустедиспоспецифат

Обтисустадиспоспецифат

Обтидиспоспецифант

Обтисустодиспоспецифант

Обтисустидиспоспецифант

Обтисубсдиспоспецифант

Обтисуперсдиспоспецифант

Обтисустедиспоспецифант

Обтисустадиспоспецифант

Обтидиспоформа

Обтисустодиспоформа

Обтисустидиспоформа

Обтисубсдиспоформа

Обтисуперсдиспоформа

Обтисустедиспоформа

Обтисустадиспоформа

Обтидиспосъдържание

Обтисустодиспосъдържание

Обтисустидиспосъдържание

Обтисубсдиспосъдържание

Обтисуперсдиспосъдържание

Обтисустедиспосъдържание

Обтисустадиспосъдържание

Обтидиспоспецифит

Обтисустодиспоспецифит

Обтисустидиспоспецифит

Обтисубсдиспоспецифит

Обтисуперсдиспоспецифит

Обтисустедиспоспецифит

Обтисустадиспоспецифит

Обтидиспоспецоид

Обтисустодиспоспецоид

Обтисустидиспоспецоид

Обтисубсдиспоспецоид

Обтисуперсдиспоспецоид

Обтисустедиспоспецоид

Обтисустадиспоспецоид

Обтидиспоид

Обтисустодиспоид

Обтисустидиспоид

Обтисубсдиспоид

Обтисуперсдиспоид

Обтисустедиспоид

Обтисустадиспоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2.Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидисписпецифат

Обтисустодисписпецифат

Обтисустидисписпецифат

Обтисубсдисписпецифат

Обтисуперсдисписпецифат

Обтисустедисписпецифат

Обтисустадисписпецифат

Обтидисписпецифант

Обтисустодисписпецифант

Обтисустидисписпецифант

Обтисубсдисписпецифант

Обтисуперсдисписпецифант

Обтисустедисписпецифант

Обтисустадисписпецифант

Обтидиспиформа

Обтисустодиспиформа

Обтисустидиспиформа

Обтисубсдиспиформа

Обтисуперсдиспиформа

Обтисустедиспиформа

Обтисустадиспиформа

Обтидисписъдържание

Обтисустодисписъдържание

Обтисустидисписъдържание

Обтисубсдисписъдържание

Обтисуперсдисписъдържание

Обтисустедисписъдържание

Обтисустадисписъдържание

Обтидисписпецифит

Обтисустодисписпецифит

Обтисустидисписпецифит

Обтисубсдисписпецифит

Обтисуперсдисписпецифит

Обтисустедисписпецифит

Обтисустадисписпецифит

Обтидисписпецоид

Обтисустодисписпецоид

Обтисустидисписпецоид

Обтисубсдисписпецоид

Обтисуперсдисписпецоид

Обтисустедисписпецоид

Обтисустадисписпецоид

Обтидиспозит

Обтисустодиспозит

Обтисустидиспозит

Обтисубсдиспозит

Обтисуперсдиспозит

Обтисустедиспозит

Обтисустадиспозит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиесспецифат

Обтисустоесспецифат

Обтисустиесспецифат

Обтисубсесспецифат

Обтисуперсесспецифат

Обтисустеесспецифат

Обтисустаесспецифат

Обтиесспецифант

Обтисустоесспецифант

Обтисустиесспецифант

Обтисубсесспецифант

Обтисуперсесспецифант

Обтисустеесспецифант

Обтисустаесспецифант

Обтиесформа

Обтисустоесформа

Обтисустиесформа

Обтисубсесформа

Обтисуперсесформа

Обтисустеесформа

Обтисустаесформа

Обтиессъдържание

Обтисустоессъдържание

Обтисустиессъдържание

Обтисубсессъдържание

Обтисуперсессъдържание

Обтисустеессъдържание

Обтисустаессъдържание

Обтиесспецифит

Обтисустоесспецифит

Обтисустиесспецифит

Обтисубсесспецифит

Обтисубтисуперсесспеци-

Обтисустеесспецифит

Обтисустаесспецифит

Обтиесспецоид

Обтисустоесспецоид

Обтисустиесспецоид

Обтисубсесспецоид

Обтисуперсесспецоид

Обтисустеесспецоид

Обтисустаесспецоид

Обтисъщност

Обтисустосъщност

Обтисустисъщност

Обтисубссъщност

Обтисуперссъщност

Обтисустесъщност

Обтисустасъщност

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтифеноспецифат

Обтисустофеноспецифат

Обтисустифеноспецифат

Обтисубсфеноспецифат

Обтисуперсфеноспецифат

Обтисустефеноспецифат

Обтисустафеноспецифат

Обтифеноспецифант

Обтисустофеноспецифант

Обтисустифеноспецифант

Обтисубсфеноспецифант

Обтисуперсфеноспецифант

Обтисустефеноспецифант

Обтисустафеноспецифант

Обтифеноформа

Обтисустофеноформа

Обтисустифеноформа

Обтисубсфеноформа

Обтисуперсфеноформа

Обтисустефеноформа

Обтисустафеноформа

Обтифеносъдържание

Обтисустофеносъдържание

Обтисустифеносъдържание

Обтисубсфеносъдържание

Обтисуперсфеносъдържание

Обтисустефеносъдържание

Обтисустафеносъдържание

Обтифеноспецифит

Обтисустофеноспецифит

Обтисустифеноспецифит

Обтисубсфеноспецифит

Обтисуперсфеноспецифит

Обтисустефеноспецифит

Обтисустафеноспецифит

Обтифеноспецоид

Обтисустофеноспецоид

Обтисустифеноспецоид

Обтисубсфеноспецоид

Обтисуперсфеноспецоид

Обтисустефеноспецоид

Обтисустафеноспецоид

Обтифеномен

Обтисустофеномен

Обтисустифеномен

Обтисубсфеномен

Обтисуперсфеномен

Обтисустефеномен

Обтисустафеномен

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните пецифичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспеспецифат

Обтисустодиспеспецифат

Обтисустидиспеспецифат

Обтисубсдиспеспецифат

Обтисуперсдиспеспецифат

Обтисустедиспеспецифат

Обтисустадиспеспецифат

Обтидиспеспецифант

Обтисустодиспеспецифант

Обтисустидиспеспецифант

Обтисубсдиспеспецифант

Обтисуперсдиспеспецифант

Обтисустедиспеспецифант

Обтисустадиспеспецифант

Обтидиспеформа

Обтисустодиспеформа

Обтисустидиспеформа

Обтисубсдиспеформа

Обтисуперсдиспеформа

Обтисустедиспеформа

Обтисустадиспеформа

Обтидиспесъдържание

Обтисустодиспесъдържание

Обтисустидиспесъдържание

Обтисубсдиспесъдържание

Обтисуперсдиспесъдържание

Обтисустедиспесъдържание

Обтисустадиспесъдържание

Обтидиспеспецифит

Обтисустодиспеспецифит

Обтисустидиспеспецифит

Обтисубсдиспеспецифит

Обтисуперсдиспеспецифит

Обтисустедиспеспецифит

Обтисустадиспеспецифит

Обтидиспеспецоид

Обтисустодиспеспецоид

Обтисустидиспеспецоид

Обтисубсдиспеспецоид

Обтисуперсдиспеспецоид

Обтисустедиспеспецоид

Обтисустадиспеспецоид

Обтидиспозант

Обтисустодиспозант

Обтисустидиспозант

Обтисубсдиспозант

Обтисуперсдиспозант

Обтисустедиспозант

Обтисустадиспозант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспаспецифат

Обтисустодиспаспецифат

Обтисустидиспаспецифат

Обтисубсдиспаспецифат

Обтисуперсдиспаспецифат

Обтисустедиспаспецифат

Обтисустадиспаспецифат

Обтидиспаспецифант

Обтисустодиспаспецифант

Обтисустидиспаспецифант

Обтисубсдиспаспецифант

Обтисуперсдиспаспецифант

Обтисустедиспаспецифант

Обтисустадиспаспецифант

Обтидиспаформа

Обтисустодиспаформа

Обтисустидиспаформа

Обтисубсдиспаформа

Обтисуперсдиспаформа

Обтисустедиспаформа

Обтисустадиспаформа

Обтидиспасъдържание

Обтисустодиспасъдържание

Обтисустидиспасъдържание

Обтисубсдиспасъдържание

Обтисуперсдиспасъдържание

Обтисустедиспасъдържание

Обтисустадиспасъдържание

Обтидиспаспецифит

Обтисустодиспаспецифит

Обтисустидиспаспецифит

Обтисубсдиспаспецифит

Обтисуперсдиспаспецифит

Обтисустедиспаспецифит

Обтисустадиспаспецифит

Обтидиспаспецоид

Обтисустодиспаспецоид

Обтисустидиспаспецоид

Обтисубсдиспаспецоид

Обтисуперсдиспаспецоид

Обтисустедиспаспецоид

Обтисустадиспаспецоид

Обтидиспозат

Обтисустодиспозат

Обтисустидиспозат

Обтисубсдиспозат

Обтисуперсдиспозат

Обтисустедиспозат

Обтисустадиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7 Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-ZNOUY-BC/A-6
DT-ZNOUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти

41

872

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецифат

Обтидиспоспецифат

Обтидисписпецифат

Обтиесспецифат

Обтифеноспецифат

Обтидиспеспецифат

Обтидиспаспецифат

Обтиспецифант

Обтидиспоспецифант

Обтидисписпецифант

Обтиесспецифант

Обтифеноспецифант

Обтидиспеспецифант

Обтидиспаспецифант

Обтиформа

Обтидиспоформа

Обтидиспиформа

Обтиесформа

Обтифеноформа

Обтидиспеформа

Обтидиспаформа

Обтисъдържание

Обтидиспосъдържание

Обтидисписъдържание

Обтиессъдържание

Обтифеносъдържание

Обтидиспесъдържание

Обтидиспасъдържание

Обтиспецифит

Обтидиспоспецифит

Обтидисписпецифит

Обтиесспецифит

Обтифеноспецифит

Обтидиспеспецифит

Обтидиспаспецифит

Обтиспецоид

Обтидиспоспецоид

Обтидисписпецоид

Обтиесспецоид

Обтифеноспецоид

Обтидиспеспецоид

Обтидиспаспецоид

ZOХипертипоид

Обтидиспоид

Обтидиспозит

Обтисъщност

Обтифеномен

Обтидиспозант

Обтидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустоспецифат

Обтисустодиспоспецифат

Обтисустодисписпецифат

Обтисустоесспецифат

Обтисустофеноспецифат

Обтисустодиспеспецифат

Обтисустодиспаспецифат

Обтисустоспецифант

Обтисустодиспоспецифант

Обтисустодисписпецифант

Обтисустоесспецифант

Обтисустофеноспецифант

Обтисустодиспеспецифант

Обтисустодиспаспецифант

Обтисустоформа

Обтисустодиспоформа

Обтисустодиспиформа

Обтисустоесформа

Обтисустофеноформа

Обтисустодиспеформа

Обтисустодиспаформа

Обтисустосъдържание

Обтисустодиспосъдържание

Обтисустодисписъдържание

Обтисустоессъдържание

Обтисустофеносъдържание

Обтисустодиспесъдържание

Обтисустодиспасъдържание

Обтисустоспецифит

Обтисустодиспоспецифит

Обтисустодисписпецифит

Обтисустоесспецифит

Обтисустофеноспецифит

Обтисустодиспеспецифит

Обтисустодиспаспецифит

Обтисустоспецоид

Обтисустодиспоспецоид

Обтисустодисписпецоид

Обтисустоесспецоид

Обтисустофеноспецоид

Обтисустодиспеспецоид

Обтисустодиспаспецоид

Обтисустоид

Обтисустодиспоид

Обтисустодиспозит

Обтисустосъщност

Обтисустофеномен

Обтисустодиспозант

Обтисустадиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустиспецифат

Обтисустидиспоспецифат

Обтисустидисписпецифат

Обтисустиесспецифат

Обтисустифеноспецифат

Обтисустидиспеспецифат

Обтисустидиспаспецифат

Обтисустиспецифант

Обтисустидиспоспецифант

Обтисустидисписпецифант

Обтисустиесспецифант

Обтисустифеноспецифант

Обтисустидиспеспецифант

Обтисустидиспаспецифант

Обтисустиформа

Обтисустидиспоформа

Обтисустидиспиформа

Обтисустиесформа

Обтисустифеноформа

Обтисустидиспеформа

Обтисустидиспаформа

Обтисустисъдържание

Обтисустидиспосъдържание

Обтисустидисписъдържание

Обтисустиессъдържание

Обтисустифеносъдържание

Обтисустидиспесъдържание

Обтисустидиспасъдържание

Обтисустиспецифит

Обтисустидиспоспецифит

Обтисустидисписпецифит

Обтисустиесспецифит

Обтисустифеноспецифит

Обтисустидиспеспецифит

Обтисустидиспаспецифит

Обтисустиспецоид

Обтисустидиспоспецоид

Обтисустидисписпецоид

Обтисустиесспецоид

Обтисустифеноспецоид

Обтисустидиспеспецоид

Обтисустидиспаспецоид

Обтисустит

Обтисустидиспоид

Обтисустидиспозит

Обтисустисъщност

Обтисустифеномен

Обтисустидиспозант

Обтисустидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисубсспецифат

Обтисубсдиспоспецифат

Обтисубсдисписпецифат

Обтисубсесспецифат

Обтисубсфеноспецифат

Обтисубсдиспеспецифат

Обтисубсдиспаспецифат

Обтисубсспецифант

Обтисубсдиспоспецифант

Обтисубсдисписпецифант

Обтисубсесспецифант

Обтисубсфеноспецифант

Обтисубсдиспеспецифант

Обтисубсдиспаспецифант

Обтисубсформа

Обтисубсдиспоформа

Обтисубсдиспиформа

Обтисубсесформа

Обтисубсфеноформа

Обтисубсдиспеформа

Обтисубсдиспаформа

Обтисубссъдържание

Обтисубсдиспосъдържание

Обтисубсдисписъдържание

Обтисубсессъдържание

Обтисубсфеносъдържание

Обтисубсдиспесъдържание

Обтисубсдиспасъдържание

Обтисубсспецифит

Обтисубсдиспоспецифит

Обтисубсдисписпецифит

Обтисубсесспецифит

Обтисубсфеноспецифит

Обтисубсдиспеспецифит

Обтисубсдиспаспецифит

Обтисубсспецоид

Обтисубсдиспоспецоид

Обтисубсдисписпецоид

Обтисубсесспецоид

Обтисубсфеноспецоид

Обтисубсдиспеспецоид

Обтисубсдиспаспецоид

Обтисубстанция

Обтисубсдиспоид

Обтисубсдиспозит

Обтисубссъщност

Обтисубсфеномен

Обтисубсдиспозант

Обтисубсдиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанционните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисуперсспецифат

Обтисуперсдиспоспецифат

Обтисуперсдисписпецифат

Обтисуперсесспецифат

Обтисуперсфеноспецифат

Обтисуперсдиспеспецифат

Обтисуперсдиспаспецифат

Обтисуперсспецифант

Обтисуперсдиспоспецифант

Обтисуперсдисписпецифант

Обтисуперсесспецифант

Обтисуперсфеноспецифант

Обтисуперсдиспеспецифант

Обтисуперсдиспаспецифант

Обтисуперсформа

Обтисуперсдиспоформа

Обтисуперсдиспиформа

Обтисуперсесформа

Обтисуперсфеноформа

Обтисуперсдиспеформа

Обтисуперсдиспаформа

Обтисуперссъдържание

Обтисуперсдиспосъдържание

Обтисуперсдисписъдържание

Обтисуперсессъдържание

Обтисуперсфеносъдържание

Обтисуперсдиспесъдържание

Обтисуперсдиспасъдържание

Обтисуперсспецифит

Обтисуперсдиспоспецифит

Обтисуперсдисписпецифит

Обтисуперсесспецифит

Обтисуперсфеноспецифит

Обтисуперсдиспеспецифит

Обтисуперсдиспаспецифит

Обтисуперсспецоид

Обтисуперсдиспоспецоид

Обтисуперсдисписпецоид

Обтисуперсесспецоид

Обтисуперсфеноспецоид

Обтисуперсдиспеспецоид

Обтисуперсдиспаспецоид

Обтисуперстанта

Обтисуперсдиспоид

Обтисуперсдиспозит

Обтисуперссъщност

Обтисуперсфеномен

Обтисуперсдиспозант

Обтисуперсдиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустеспецифат

Обтисустедиспоспецифат

Обтисустедисписпецифат

Обтисустеесспецифат

Обтисустефеноспецифат

Обтисустедиспеспецифат

Обтисустедиспаспецифат

Обтисустеспецифант

Обтисустедиспоспецифант

Обтисустедисписпецифант

Обтисустеесспецифант

Обтисустефеноспецифант

Обтисустедиспеспецифант

Обтисустедиспаспецифант

Обтисустеформа

Обтисустедиспоформа

Обтисустедиспиформа

Обтисустеесформа

Обтисустефеноформа

Обтисустедиспеформа

Обтисустедиспаформа

Обтисустесъдържание

Обтисустедиспосъдържание

Обтисустедисписъдържание

Обтисустеессъдържание

Обтисустефеносъдържание

Обтисустедиспесъдържание

Обтисустедиспасъдържание

Обтисустеспецифит

Обтисустедиспоспецифит

Обтисустедисписпецифит

Обтисустеесспецифит

Обтисустефеноспецифит

Обтисустедиспеспецифит

Обтисустедиспаспецифит

Обтисустеспецоид

Обтисустедиспоспецоид

Обтисустедисписпецоид

Обтисустеесспецоид

Обтисустефеноспецоид

Обтисустедиспеспецоид

Обтисустедиспаспецоид

Обтисустант

Обтисустедиспоид

Обтисустедиспозит

Обтисустесъщност

Обтисустефеномен

Обтисустедиспозант

Обтисустедиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустаспецифат

Обтисустадиспоспецифат

Обтисустадисписпецифат

Обтисустаесспецифат

Обтисустафеноспецифат

Обтисустадиспеспецифат

Обтисустадиспаспецифат

Обтисустаспецифант

Обтисустадиспоспецифант

Обтисустадисписпецифант

Обтисустаесспецифант

Обтисустафеноспецифант

Обтисустадиспеспецифант

Обтисустадиспаспецифант

Обтисустаформа

Обтисустадиспоформа

Обтисустадиспиформа

Обтисустаесформа

Обтисустафеноформа

Обтисустадиспеформа

Обтисустадиспаформа

Обтисустасъдържание

Обтисустадиспосъдържание

Обтисустадисписъдържание

Обтисустаессъдържание

Обтисустафеносъдържание

Обтисустадиспесъдържание

Обтисустадиспасъдържание

Обтисустаспецифит

Обтисустадиспоспецифит

Обтисустадисписпецифит

Обтисустаесспецифит

Обтисустафеноспецифит

Обтисустадиспеспецифит

Обтисустадиспаспецифит

Обтисустаспецоид

Обтисустадиспоспецоид

Обтисустадисписпецоид

Обтисустаесспецоид

Обтисустафеноспецоид

Обтисустадиспеспецоид

Обтисустадиспаспецоид

Обтисустат

Обтисустадиспоид

Обтисустадиспозит

Обтисустасъщност

Обтисустафеномен

Обтисустадиспозант

Обтисустадиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични
икономически субтенобтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспозат

Обтисустодиспозат

Обтисустидиспозат

Обтисубсдиспозат

Обтисуперсдиспозат

Обтисустедиспозат

Обтисустадиспозат

Обтидиспозант

Обтисустодиспозант

Обтисустидиспозант

Обтисубсдиспозант

Обтисуперсдиспозант

Обтисустедиспозант

Обтисустадиспозант

Обтифеномен

Обтисустофеномен

Обтисустифеномен

Обтисубсфеномен

Обтисуперсфеномен

Обтисустефеномен

Обтисустафеномен

Обтисъщност

Обтисустосъщност

Обтисустисъщност

Обтисубссъщност

Обтисуперссъщност

Обтисустесъщност

Обтисустасъщност

Обтидиспозит

Обтисустодиспозит

Обтисустидиспозит

Обтисубсдиспозит

Обтисуперсдиспозит

Обтисустедиспозит

Обтисустадиспозит

Обтидиспоид

Обтисустодиспоид

Обтисустидиспоид

Обтисубсдиспоид

Обтисуперсдиспоид

Обтисустедиспоид

Обтисустадиспоид

ZOХипертипоид

Обтисустоид

Обтисустит

Обтисубстанция

Обтисуперстанта

Обтисустант

Обтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспаспецоид

Обтисустодиспаспецоид

Обтисубтисустидиспаспецоид

Обтисубсдиспаспецоид

Обтисуперсдиспаспецоид

Обтисустедиспаспецоид

Обтисустадиспаспецоид

Обтидиспеспецоид

Обтисустодиспеспецоид

Обтисустидиспеспецоид

Обтисубсдиспеспецоид

Обтисуперсдиспеспецоид

Обтисустедиспеспецоид

Обтисустадиспеспецоид

Обтифеноспецоид

Обтисустофеноспецоид

Обтисустифеноспецоид

Обтисубсфеноспецоид

Обтисуперсфеноспецоид

Обтисустефеноспецоид

Обтисустафеноспецоид

Обтиесспецоид

Обтисустоесспецоид

Обтисустиесспецоид

Обтисубсесспецоид

Обтисуперсесспецоид

Обтисустеесспецоид

Обтисустаесспецоид

Обтидисписпецоид

Обтисустодисписпецоид

Обтисустидисписпецоид

Обтисубсдисписпецоид

Обтисуперсдисписпецоид

Обтисустедисписпецоид

Обтисустадисписпецоид

Обтидиспоспецоид

Обтисустодиспоспецоид

Обтисустидиспоспецоид

Обтисубсдиспоспецоид

Обтисуперсдиспоспецоид

Обтисустедиспоспецоид

Обтисустадиспоспецоид

Обтиспецоид

Обтисустоспецоид

Обтисустиспецоид

Обтисубсспецоид

Обтисуперсспецоид

Обтисустеспецоид

Обтисустаспецоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспаспецифит

Обтисустодиспаспецифит

Обтисустидиспаспецифит

Обтисубсдиспаспецифит

Обтисуперсдиспаспецифит

Обтисустедиспаспецифит

Обтисустадиспаспецифит

Обтидиспеспецифит

Обтисустодиспеспецифит

Обтисустидиспеспецифит

Обтисубсдиспеспецифит

Обтисуперсдиспеспецифит

Обтисустедиспеспецифит

Обтисустадиспеспецифит

Обтифеноспецифит

Обтисустофеноспецифит

Обтисустифеноспецифит

Обтисубсфеноспецифит

Обтисуперсфеноспецифит

Обтисустефеноспецифит

Обтисустафеноспецифит

Обтиесспецифит

Обтисустоесспецифит

Обтисустиесспецифит

Обтисубсесспецифит

Обтисуперсесспецифит

Обтисустеесспецифит

Обтисустаесспецифит

Обтидисписпецифит

Обтисустодисписпецифит

Обтисустидисписпецифит

Обтисубсдисписпецифит

Обтисуперсдисписпецифит

Обтисустедисписпецифит

Обтисустадисписпецифит

Обтидиспоспецифит

Обтисустодиспоспецифит

Обтисустидиспоспецифит

Обтисубсдиспоспецифит

Обтисуперсдиспоспецифит

Обтисустедиспоспецифит

Обтисустадиспоспецифит

Обтиспецифит

Обтисустоспецифит

Обтисустиспецифит

Обтисубсспецифит

Обтисуперсспецифит

Обтисустеспецифит

Обтисустаспецифит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспасъдържание

Обтисустодиспасъдържание

Обтисустидиспасъдържание

Обтисубсдиспасъдържание

Обтисуперсдиспасъдържание

Обтисустедиспасъдържание

Обтисустадиспасъдържание

Обтидиспесъдържание

Обтисустодиспесъдържание

Обтисустидиспесъдържание

Обтисубсдиспесъдържание

Обтисуперсдиспесъдържание

Обтисустедиспесъдържание

Обтисустадиспесъдържание

Обтифеносъдържание

Обтисустофеносъдържание

Обтисустифеносъдържание

Обтисубсфеносъдържание

Обтисуперсфеносъдържание

Обтисустефеносъдържание

Обтисустафеносъдържание

Обтиессъдържание

Обтисустоессъдържание

Обтисустиессъдържание

Обтисубсессъдържание

Обтисуперсессъдържание

Обтисустеессъдържание

Обтисустаессъдържание

Обтидисписъдържание

Обтисустодисписъдържание

Обтисустидисписъдържание

Обтисубсдисписъдържание

Обтисуперсдисписъдържание

Обтисустедисписъдържание

Обтисустадисписъдържание

Обтидиспосъдържание

Обтисустодиспосъдържание

Обтисустидиспосъдържание

Обтисубсдиспосъдържание

Обтисуперсдиспосъдържание

Обтисустедиспосъдържание

Обтисустадиспосъдържание

Обтисъдържание

Обтисустосъдържание

Обтисустисъдържание

Обтисубссъдържание

Обтисуперссъдържание

Обтисустесъдържание

Обтисустасъдържание

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспаформа

Обтисустодиспаформа

Обтисустидиспаформа

Обтисубсдиспаформа

Обтисуперсдиспаформа

Обтисустедиспаформа

Обтисустадиспаформа

Обтидиспеформа

Обтисустодиспеформа

Обтисустидиспеформа

Обтисубсдиспеформа

Обтисуперсдиспеформа

Обтисустедиспеформа

Обтисустадиспеформа

Обтифеноформа

Обтисустофеноформа

Обтисустифеноформа

Обтисубсфеноформа

Обтисуперсфеноформа

Обтисустефеноформа

Обтисустафеноформа

Обтиесформа

Обтисустоесформа

Обтисустиесформа

Обтисубсесформа

Обтисуперсесформа

Обтисустеесформа

Обтисустаесформа

Обтидиспиформа

Обтисустодиспиформа

Обтисустидиспиформа

Обтисубсдиспиформа

Обтисуперсдиспиформа

Обтисустедиспиформа

Обтисустадиспиформа

Обтидиспоформа

Обтисустодиспоформа

Обтисустидиспоформа

Обтисубсдиспоформа

Обтисуперсдиспоформа

Обтисустедиспоформа

Обтисустадиспоформа

Обтиформа

Обтисустоформа

Обтисустиформа

Обтисубсформа

Обтисуперсформа

Обтисустеформа

Обтисустаформа

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтидиспаспецифант

Обтисустодиспаспецифант

Обтисустидиспаспецифант

Обтисубсдиспаспецифант

Обтисуперсдиспаспецифант

Обтисустедиспаспецифант

Обтисустадиспаспецифант

Обтидиспеспецифант

Обтисустодиспеспецифант

Обтисустидиспеспецифант

Обтисубсдиспеспецифант

Обтисуперсдиспеспецифант

Обтисустедиспеспецифант

Обтисустадиспеспецифант

Обтифеноспецифант

Обтисустофеноспецифант

Обтисустифеноспецифант

Обтисубсфеноспецифант

Обтисуперсфеноспецифант

Обтисустефеноспецифант

Обтисустафеноспецифант

Обтиесспецифант

Обтисустоесспецифант

Обтисустиесспецифант

Обтисубсесспецифант

Обтисуперсесспецифант

Обтисустеесспецифант

Обтисустаесспецифант

Обтидисписпецифант

Обтисустодисписпецифант

Обтисустидисписпецифант

Обтисубсдисписпецифант

Обтисуперсдисписпецифант

Обтисустедисписпецифант

Обтисустадисписпецифант

Обтидиспоспецифант

Обтисустодиспоспецифант

Обтисустидиспоспецифант

Обтисубсдиспоспецифант

Обтисуперсдиспоспецифант

Обтисустедиспоспецифант

Обтисустадиспоспецифант

Обтиспецифант

Обтисустоспецифант

Обтисустиспецифант

Обтисубсспецифант

Обтисуперсспецифант

Обтисустеспецифант

Обтисустаспецифант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисиспаспецифат

Обтисустодиспаспецифат

Обтисустидиспаспецифат

Обтисубсдиспаспецифат

Обтисуперсдиспаспецифат

Обтисустедиспаспецифат

Обтисустадиспаспецифат

Обтидиспеспецифат

Обтисустодиспеспецифат

Обтисустидиспеспецифат

Обтисубсдиспеспецифат

Обтисуперсдиспеспецифат

Обтисустедиспеспецифат

Обтисустадиспеспецифат

Обтифеноспецифат

Обтисустофеноспецифат

Обтисустифеноспецифат

Обтисубсфеноспецифат

Обтисуперсфеноспецифат

Обтисустефеноспецифат

Обтисустафеноспецифат

Обтиесспецифат

Обтисустоесспецифат

Обтисустиесспецифат

Обтисубсесспецифат

Обтисуперсесспецифат

Обтисустеесспецифат

Обтисустаесспецифат

Обтидисписпецифат

Обтисустодисписпецифат

Обтисустидисписпецифат

Обтисубсдисписпецифат

Обтисуперсдисписпецифат

Обтисустедисписпецифат

Обтисустадисписпецифат

Обтидиспоспецифат

Обтисустодиспоспецифат

Обтисустидиспоспецифат

Обтисубсдиспоспецифат

Обтисуперсдиспоспецифат

Обтисустедиспоспецифат

Обтисустадиспоспецифат

Обтиспецифат

Обтисустоспецифат

Обтисустиспецифат

Обтисубсспецифат

Обтисуперсспецифат

Обтисустеспецифат

Обтисустаспецифат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенобтиингредиенти (DT-ZNOUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например явление на
формата, субстанция на явлението на формата).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсформа, което означава субстанция на формата;
ессъдържание, което означава същност на съдържанието; сустеспецифит, което означава сустант на специфита).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенстатиингредиенти.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZI-хипертипоид, т.е. концептуален икономически стати-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и
има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустоид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията на
ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустит (съкр. – сусти) – единство на икономическата
субстанция и икономическата суперстанта.
4. Икономическа субстанция (съкр. – субс).
5. Икономическа суперстанта (съкр. – суперс).
6. Икономически сустант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономическа
субстанция и икономическа суперстанта.
7. Икономически сустат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическата субстанция и икономическата суперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически диспоид (съкр. – диспо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически диспозит (съкр. – диспи) – единство на икономическата
същност и икономическото явление (икономическия феномен).
4. Икономическа същност (съкр. – ес).
5. Икономическо явление (съкр. – фено) (икономически феномен).
6. Икономически диспозант (съкр. – диспе) – общо понятие за икономическа същност и икономическо явление.
7. Икономически диспозат (съкр. – диспа) – двойка, състояща се от икономическата същност и икономическото явление.
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Концептуален икономически стати-хипертипоид (икономически ZIхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецоид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията на
ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически специфит (съкр. – специ) – единство на икономическото
съдържание и икономическата форма.
4. Икономическо съдържание (съкр. – ко).
5. Икономическа форма (съкр. – фо).
6. Икономически специфант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономическо съдържание и икономическа форма.
7. Икономически специфат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическото съдържание и икономическата форма.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от
1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни
имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с индекс DT-ZNIUY-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3)
като специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни имплицитни
концептуални дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти (с
индекс DT-ZNIUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-ZNIUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфат

Сустоспецифат

Сустиспецифат

Субсспецифат

Суперсспецифат

Сустеспецифат

Сустаспецифат

Специфант

Сустоспецифант

Сустиспецифант

Субсспецифант

Суперсспецифант

Сустеспецифант

Сустаспецифант

Форма

Сустоформа

Сустиформа

Субсформа

Суперсформа

Сустеформа

Сустаформа

Съдържание

Сустосъдържание

Сустисъдържание

Субссъдържание

Суперссъдържание

Сустесъдържание

Сустасъдържание

Специфит

Сустоспецифит

Сустиспецифит

Субсспецифит

Суперсспецифит

Сустеспецифит

Сустаспецифит

Спецоид

Сустоспецоид

Сустиспецоид

Субсспецоид

Суперсспецоид

Сустеспецоид

Сустаспецоид

ZI-Хипертипоид

Сустоид

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспоспецифат

Сустодиспоспецифат

Сустидиспоспецифат

Субсдиспоспецифат

Суперсдиспоспецифат

Сустедиспоспецифат

Сустадиспоспецифат

Диспоспецифант

Сустодиспоспецифант

Сустидиспоспецифант

Субсдиспоспецифант

Суперсдиспоспецифант

Сустедиспоспецифант

Сустадиспоспецифант

Диспоформа

Сустодиспоформа

Сустидиспоформа

Субсдиспоформа

Суперсдиспоформа

Сустедиспоформа

Сустадиспоформа

Диспосъдържание

Сустодиспосъдържание

Сустидиспосъдържание

Субсдиспосъдържание

Суперсдиспосъдържание

Сустедиспосъдържание

Сустадиспосъдържание

Диспоспецифит

Сустодиспоспецифит

Сустидиспоспецифит

Субсдиспоспецифит

Суперсдиспоспецифит

Сустедиспоспецифит

Сустадиспоспецифит

Диспоспецоид

Сустодиспоспецоид

Сустидиспоспецоид

Субсдиспоспецоид

Суперсдиспоспецоид

Сустедиспоспецоид

Сустадиспоспецоид

Диспоид

Сустодиспоид

Сустидиспоид

Субсдиспоид

Суперсдиспоид

Сустедиспоид

Сустадиспоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2.Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

63

894

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Дисписпецифат

Сустодисписпецифат

Сустидисписпецифат

Субсдисписпецифат

Суперсдисписпецифат

Сустедисписпецифат

Сустадисписпецифат

Дисписпецифант

Сустодисписпецифант

Сустидисписпецифант

Субсдисписпецифант

Суперсдисписпецифант

Сустедисписпецифант

Сустадисписпецифант

Диспиформа

Сустодиспиформа

Сустидиспиформа

Субсдиспиформа

Суперсдиспиформа

Сустедиспиформа

Сустадиспиформа

Дисписъдържание

Сустодисписъдържание

Сустидисписъдържание

Субсдисписъдърж
ание

Суперсдисписъдърж
ание

Сустедисписъдържание

Сустадисписъдържание

Дисписпецифит

Сустодисписпецифит

Сустидисписпецифит

Субсдисписпецифит

Суперсдисписпецифит

Сустедисписпецифит

Сустадисписпецифит

Дисписпецоид

Сустодисписпецоид

Сустидисписпецоид

Субсдисписпецоид

Суперсдисписпецоид

Сустедисписпецоид

Сустадисписпецоид

Диспозит

Сустодиспозит

Сустидиспозит

Субсдиспозит

Суперсдиспозит

Сустедиспозит

Сустадиспозит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

64

895

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Есспецифат

Сустоесспецифат

Сустиесспецифат

Субсесспецифат

Суперсесспецифат

Сустеесспецифат

Сустаесспецифат

Есспецифант

Сустоесспецифант

Сустиесспецифант

Субсесспецифант

Суперсесспецифант

Сустеесспецифант

Сустаесспецифант

Есформа

Сустоесформа

Сустиесформа

Субсесформа

Суперсесформа

Сустеесформа

Сустаесформа

Ессъдържание

Сустоессъдържание

Сустиессъдърж
ание

Субсессъдърж
ание

Суперсессъдърж
ание

Сустеессъдърж
ание

Сустаессъдърж
ание

Есспецифит

Сустоесспецифит

Сустиесспецифит

Субсесспецифит

Суперсесспецифит

Сустеесспецифит

Сустаесспецифит

Есспецоид

Сустоесспецоид

Сустиесспецоид

Субсесспецоид

Суперсесспецоид

Сустеесспецоид

Сустаесспецоид

Същност

Сустосъщност

Сустисъщност

Субссъщност

Суперссъщност

Сустесъщност

Сустасъщност

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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896

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Феноспецифат

Сустофеноспецифат

Сустифеноспецифат

Субсфеноспецифат

Суперсфеноспецифат

Сустефеноспецифат

Сустафеноспецифат

Феноспецифант

Сустофеноспецифант

Сустифеноспецифант

Субсфеноспецифант

Суперсфеноспецифант

Сустефеноспецифант

Сустафеноспецифант

Феноформа

Сустофеноформа

Сустифеноформа

Субсфеноформа

Суперсфеноформа

Сустефеноформа

Сустафеноформа

Феносъдържание

Сустофеносъдържание

Сустифеносъдърж
ание

Субсфеносъдърж
ание

Суперсфеносъдърж
ание

Сустефеносъдърж
ание

Сустафеносъдърж
ание

Феноспецифит

Сустофеноспецифит

Сустифеноспецифит

Субсфеноспецифит

Суперсфеноспецифит

Сустефеноспецифит

Сустафеноспецифит

Феноспецоид

Сустофеноспецоид

Сустифеноспецоид

Субсфеноспецоид

Суперсфеноспецоид

Сустефеноспецоид

Сустафеноспецоид

Явление

Сустофеномен

Сустифеномен

Субсфеномен

Суперсфеномен

Сустефеномен

Сустафеномен

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните пецифичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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897

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспеспецифат

Сустодиспеспецифат

Сустидиспеспецифат

Субсдиспеспецифат

Суперсдиспеспецифат

Сустедиспеспецифат

Сустадиспеспецифат

Диспеспецифант

Сустодиспеспецифант

Сустидиспеспецифант

Субсдиспеспецифант

Суперсдиспеспецифант

Сустедиспеспецифант

Сустадиспеспецифант

Диспеформа

Сустодиспеформа

Сустидиспеформа

Субсдиспеформа

Суперсдиспеформа

Сустедиспеформа

Сустадиспеформа

Диспесъдържание

Сустодиспесъдържание

Сустидиспесъдържание

Субсдиспесъдържание

Суперсдиспесъдържание

Сустедиспесъдържание

Сустадиспесъдържание

Диспеспецифит

Сустодиспеспецифит

Сустидиспеспецифит

Субсдиспеспецифит

Суперсдиспеспецифит

Сустедиспеспецифит

Сустадиспеспецифит

Диспеспецоид

Сустодиспеспецоид

Сустидиспеспецоид

Субсдиспеспецоид

Суперсдиспеспецоид

Сустедиспеспецоид

Сустадиспеспецоид

Диспозант

Сустодиспозант

Сустидиспозант

Субсдиспозант

Суперсдиспозант

Сустедиспозант

Сустадиспозант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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898

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспаспецифат

Сустодиспаспецифат

Сустидиспаспецифат

Субсдиспаспецифат

Суперсдиспаспецифат

Сустедиспаспецифат

Сустадиспаспецифат

Диспаспецифант

Сустодиспаспецифант

Сустидиспаспецифант

Субсдиспаспецифант

Суперсдиспаспецифант

Сустедиспаспецифант

Сустадиспаспецифант

Диспаформа

Сустодиспаформа

Сустидиспаформа

Субсдиспаформа

Суперсдиспаформа

Сустедиспаформа

Сустадиспаформа

Диспасъдържание

Сустодиспасъдържание

Сустидиспасъдържание

Субсдиспасъдържание

Суперсдиспасъдържание

Сустедиспасъдържание

Сустадиспасъдържание

Диспаспецифит

Сустодиспаспецифит

Сустидиспаспецифит

Субсдиспаспецифит

Суперсдиспаспецифит

Сустедиспаспецифит

Сустадиспаспецифит

Диспаспецоид

Сустодиспаспецоид

Сустидиспаспецоид

Субсдиспаспецоид

Суперсдиспаспецоид

Сустедиспаспецоид

Сустадиспаспецоид

Диспозат

Сустодиспозат

Сустидиспозат

Субсдиспозат

Суперсдиспозат

Сустедиспозат

Сустадиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7 Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

68

899

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-ZNIUY-BC/A-6
DT-ZNIUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти

69

900

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфат

Диспоспецифат

Дисписпецифат

Есспецифат

Феноспецифат

Диспеспецифат

Диспаспецифат

Специфант

Диспоспецифант

Дисписпецифант

Есспецифант

Феноспецифант

Диспеспецифант

Диспаспецифант

Форма

Диспоформа

Диспиформа

Есформа

Феноформа

Диспеформа

Диспаформа

Съдържание

Диспосъдържание

Дисписъдържание

Ессъдърж
ание

Феносъдържание

Диспесъдържание

Диспасъдържание

Специфит

Диспоспецифит

Дисписпецифит

Есспецифит

Феноспецифит

Диспеспецифит

Диспаспецифит

Спецоид

Диспоспецоид

Дисписпецоид

Есспецоид

Феноспецоид

Диспеспецоид

Диспаспецоид

ZI-Хипертипоид

Диспоид

Диспозит

Същност

Явление

Диспозант

Диспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

70

901

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустоспецифат

Сустодиспоспецифат

Сустодисписпецифат

Сустоесспецифат

Сустофеноспецифат

Сустодиспеспецифат

Сустодиспаспецифат

Сустоспецифант

Сустодиспоспецифант

Сустодисписпецифант

Сустоесспецифант

Сустофеноспецифант

Сустодиспеспецифант

Сустодиспаспецифант

Сустоформа

Сустодиспоформа

Сустодиспиформа

Сустоесформа

Сустофеноформа

Сустодиспеформа

Сустодиспаформа

Сустосъдържание

Сустодиспосъдържание

Сустодисписъдържание

Сустоессъдържание

Сустофеносъдържание

Сустодиспесъдържание

Сустодиспасъдържание

Сустоспецифит

Сустодиспоспецифит

Сустодисписпецифит

Сустоесспецифит

Сустофеноспецифит

Сустодиспеспецифит

Сустодиспаспецифит

Сустоспецоид

Сустодиспоспецоид

Сустодисписпецоид

Сустоесспецоид

Сустофеноспецоид

Сустодиспеспецоид

Сустодиспаспецоид

Сустоид

Сустодиспоид

Сустодиспозит

Сустосъщност

Сустофеномен

Сустодиспозант

Сустадиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

71

902

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустиспецифат

Сустидиспоспецифат

Сустидисписпецифат

Сустиесспецифат

Сустифеноспецифат

Сустидиспеспецифат

Сустидиспаспецифат

Сустиспецифант

Сустидиспоспецифант

Сустидисписпецифант

Сустиесспецифант

Сустифеноспецифант

Сустидиспеспецифант

Сустидиспаспецифант

Сустиформа

Сустидиспоформа

Сустидиспиформа

Сустиесформа

Сустифеноформа

Сустидиспеформа

Сустидиспаформа

Сустисъдържание

Сустидиспосъдържание

Сустидисписъдържание

Сустиессъдържание

Сустифеносъдържание

Сустидиспесъдържание

Сустидиспасъдържание

Сустиспецифит

Сустидиспоспецифит

Сустидисписпецифит

Сустиесспецифит

Сустифеноспецифит

Сустидиспеспецифит

Сустидиспаспецифит

Сустиспецоид

Сустидиспоспецоид

Сустидисписпецоид

Сустиесспецоид

Сустифеноспецоид

Сустидиспеспецоид

Сустидиспаспецоид

Сустит

Сустидиспоид

Сустидиспозит

Сустисъщност

Сустифеномен

Сустидиспозант

Сустидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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903

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субсспецифат

Субсдиспоспецифат

Субсдисписпецифат

Субсесспецифат

Субсфеноспецифат

Субсдиспеспецифат

Субсдиспаспецифат

Субсспецифант

Субсдиспоспецифант

Субсдисписпецифант

Субсесспецифант

Субсфеноспецифант

Субсдиспеспецифант

Субсдиспаспецифант

Субсформа

Субсдиспоформа

Субсдиспиформа

Субсесформа

Субсфеноформа

Субсдиспеформа

Субсдиспаформа

Субссъдържание

Субсдиспосъдържание

Субсдисписъдържание

Субсессъдържание

Субсфеносъдържание

Субсдиспесъдържание

Субсдиспасъдържание

Субсспецифит

Субсдиспоспецифит

Субсдисписпецифит

Субсесспецифит

Субсфеноспецифит

Субсдиспеспецифит

Субсдиспаспецифит

Субсспецоид

Субсдиспоспецоид

Субсдисписпецоид

Субсесспецоид

Субсфеноспецоид

Субсдиспеспецоид

Субсдиспаспецоид

Субстанция

Субсдиспоид

Субсдиспозит

Субссъщност

Субсфеномен

Субсдиспозант

Субсдиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанционните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

73

904

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Суперсспецифат

Суперсдиспоспецифат

Суперсдисписпецифат

Суперсесспецифат

Суперсфеноспецифат

Суперсдиспеспецифат

Суперсдиспаспецифат

Суперсспецифант

Суперсдиспоспецифант

Суперсдисписпецифант

Суперсесспецифант

Суперсфеноспецифант

Суперсдиспеспецифант

Суперсдиспаспецифант

Суперсформа

Суперсдиспоформа

Суперсдиспиформа

Суперсесформа

Суперсфеноформа

Суперсдиспеформа

Суперсдиспаформа

Суперссъдържание

Суперсдиспосъдържание

Суперсдисписъдържание

Суперсессъдържание

Суперсфеносъдържание

Суперсдиспесъдържание

Суперсдиспасъдържание

Суперсспецифит

Суперсдиспоспецифит

Суперсдисписпецифит

Суперсесспецифит

Суперсфеноспецифит

Суперсдиспеспецифит

Суперсдиспаспецифит

Суперсспецоид

Суперсдиспоспецоид

Суперсдисписпецоид

Суперсесспецоид

Суперсфеноспецоид

Суперсдиспеспецоид

Суперсдиспаспецоид

Суперстанта

Суперсдиспоид

Суперсдиспозит

Суперссъщност

Суперсфеномен

Суперсдиспозант

Суперсдиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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905

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустеспецифат

Сустедиспоспецифат

Сустедисписпецифат

Сустеесспецифат

Сустефеноспецифат

Сустедиспеспецифат

Сустедиспаспецифат

Сустеспецифант

Сустедиспоспецифант

Сустедисписпецифант

Сустеесспецифант

Сустефеноспецифант

Сустедиспеспецифант

Сустедиспаспецифант

Сустеформа

Сустедиспоформа

Сустедиспиформа

Сустеесформа

Сустефеноформа

Сустедиспеформа

Сустедиспаформа

Сустесъдържание

Сустедиспосъдържание

Сустедисписъдържание

Сустеессъдържание

Сустефеносъдържание

Сустедиспесъдържание

Сустедиспасъдържание

Сустеспецифит

Сустедиспоспецифит

Сустедисписпецифит

Сустеесспецифит

Сустефеноспецифит

Сустедиспеспецифит

Сустедиспаспецифит

Сустеспецоид

Сустедиспоспецоид

Сустедисписпецоид

Сустеесспецоид

Сустефеноспецоид

Сустедиспеспецоид

Сустедиспаспецоид

Сустант

Сустедиспоид

Сустедиспозит

Сустесъщност

Сустефеномен

Сустедиспозант

Сустедиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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906

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустаспецифат

Сустадиспоспецифат

Сустадисписпецифат

Сустаесспецифат

Сустафеноспецифат

Сустадиспеспецифат

Сустадиспаспецифат

Сустаспецифант

Сустадиспоспецифант

Сустадисписпецифант

Сустаесспецифант

Сустафеноспецифант

Сустадиспеспецифант

Сустадиспаспецифант

Сустаформа

Сустадиспоформа

Сустадиспиформа

Сустаесформа

Сустафеноформа

Сустадиспеформа

Сустадиспаформа

Сустасъдържание

Сустадиспосъдържание

Сустадисписъдържание

Сустаессъдържание

Сустафеносъдържание

Сустадиспесъдържание

Сустадиспасъдържание

Сустаспецифит

Сустадиспоспецифит

Сустадисписпецифит

Сустаесспецифит

Сустафеноспецифит

Сустадиспеспецифит

Сустадиспаспецифит

Сустаспецоид

Сустадиспоспецоид

Сустадисписпецоид

Сустаесспецоид

Сустафеноспецоид

Сустадиспеспецоид

Сустадиспаспецоид

Сустат

Сустадиспоид

Сустадиспозит

Сустасъщност

Сустафеномен

Сустадиспозант

Сустадиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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907

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични
икономически субтенстатиингредиенти

77

908

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспозат

Сустодиспозат

Сустидиспозат

Субсдиспозат

Суперсдиспозат

Сустедиспозат

Сустадиспозат

Диспозант

Сустодиспозант

Сустидиспозант

Субсдиспозант

Суперсдиспозант

Сустедиспозант

Сустадиспозант

Явление

Сустофеномен

Сустифеномен

Субсфеномен

Суперсфеномен

Сустефеномен

Сустафеномен

Същност

Сустосъщност

Сустисъщност

Субссъщност

Суперссъщност

Сустесъщност

Сустасъщност

Диспозит

Сустодиспозит

Сустидиспозит

Субсдиспозит

Суперсдиспозит

Сустедиспозит

Сустадиспозит

Диспоид

Сустодиспоид

Сустидиспоид

Субсдиспоид

Суперсдиспоид

Сустедиспоид

Сустадиспоид

ZI-Хипертипоид

Сустоид

Сустит

Субстанция

Суперстанта

Сустант

Сустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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909

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспаспецоид

Сустодиспаспецоид

Сустидиспаспецоид

Субсдиспаспецоид

Суперсдиспаспецоид

Сустедиспаспецоид

Сустадиспаспецоид

Диспеспецоид

Сустодиспеспецоид

Сустидиспеспецоид

Субсдиспеспецоид

Суперсдиспеспецоид

Сустедиспеспецоид

Сустадиспеспецоид

Феноспецоид

Сустофеноспецоид

Сустифеноспецоид

Субсфеноспецоид

Суперсфеноспецоид

Сустефеноспецоид

Сустафеноспецоид

Есспецоид

Сустоесспецоид

Сустиесспецоид

Субсесспецоид

Суперсесспецоид

Сустеесспецоид

Сустаесспецоид

Дисписпецоид

Сустодисписпецоид

Сустидисписпецоид

Субсдисписпецоид

Суперсдисписпецоид

Сустедисписпецоид

Сустадисписпецоид

Диспоспецоид

Сустодиспоспецоид

Сустидиспоспецоид

Субсдиспоспецоид

Суперсдиспоспецоид

Сустедиспоспецоид

Сустадиспоспецоид

Спецоид

Сустоспецоид

Сустиспецоид

Субсспецоид

Суперсспецоид

Сустеспецоид

Сустаспецоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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910

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспаспецифит

Сустодиспаспецифит

Сустидиспаспецифит

Субсдиспаспецифит

Суперсдиспаспецифит

Сустедиспаспецифит

Сустадиспаспецифит

Диспеспецифит

Сустодиспеспецифит

Сустидиспеспецифит

Субсдиспеспецифит

Суперсдиспеспецифит

Сустедиспеспецифит

Сустадиспеспецифит

Феноспецифит

Сустофеноспецифит

Сустифеноспецифит

Субсфеноспецифит

Суперсфеноспецифит

Сустефеноспецифит

Сустафеноспецифит

Есспецифит

Сустоесспецифит

Сустиесспецифит

Субсесспецифит

Суперсесспецифит

Сустеесспецифит

Сустаесспецифит

Дисписпецифит

Сустодисписпецифит

Сустидисписпецифит

Субсдисписпецифит

Суперсдисписпецифит

Сустедисписпецифит

Сустадисписпецифит

Диспоспецифит

Сустодиспоспецифит

Сустидиспоспецифит

Субсдиспоспецифит

Суперсдиспоспецифит

Сустедиспоспецифит

Сустадиспоспецифит

Специфит

Сустоспецифит

Сустиспецифит

Субсспецифит

Суперсспецифит

Сустеспецифит

Сустаспецифит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспасъдържание

Сустодиспасъдържание

Сустидиспасъдържание

Субсдиспасъдържание

Суперсдиспасъдържание

Сустедиспасъдържание

Сустадиспасъдържание

Диспесъдържание

Сустодиспесъдържание

Сустидиспесъдържание

Субсдиспесъдържание

Суперсдиспесъдържание

Сустедиспесъдържание

Сустадиспесъдържание

Феносъдържание

Сустофеносъдържание

Сустифеносъдържание

Субсфеносъдържание

Суперсфеносъдържание

Сустефеносъдържание

Сустафеносъдържание

Ессъдържание

Сустоессъдържание

Сустиессъдържание

Субсессъдържание

Суперсессъдържание

Сустеессъдържание

Сустаессъдържание

Дисписъдържание

Сустодисписъдържание

Сустидисписъдържание

Субсдисписъдържание

Суперсдисписъдържание

Сустедисписъдържание

Сустадисписъдържание

Диспосъдържание

Сустодиспосъдържание

Сустидиспосъдържание

Субсдиспосъдържание

Суперсдиспосъдържание

Сустедиспосъдържание

Сустадиспосъдържание

Съдържание

Сустосъдържание

Сустисъдържание

Субссъдържание

Суперссъдържание

Сустесъдържание

Сустасъдържание

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспаформа

Сустодиспаформа

Сустидиспаформа

Субсдиспаформа

Суперсдиспаформа

Сустедиспаформа

Сустадиспаформа

Диспеформа

Сустодиспеформа

Сустидиспеформа

Субсдиспеформа

Суперсдиспеформа

Сустедиспеформа

Сустадиспеформа

Феноформа

Сустофеноформа

Сустифеноформа

Субсфеноформа

Суперсфеноформа

Сустефеноформа

Сустафеноформа

Есформа

Сустоесформа

Сустиесформа

Субсесформа

Суперсесформа

Сустеесформа

Сустаесформа

Диспиформа

Сустодиспиформа

Сустидиспиформа

Субсдиспиформа

Суперсдиспиформа

Сустедиспиформа

Сустадиспиформа

Диспоформа

Сустодиспоформа

Сустидиспоформа

Субсдиспоформа

Суперсдиспоформа

Сустедиспоформа

Сустадиспоформа

Форма

Сустоформа

Сустиформа

Субсформа

Суперсформа

Сустеформа

Сустаформа

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспаспецифант

Сустодиспаспецифант

Сустидиспаспецифант

Субсдиспаспецифант

Суперсдиспаспецифант

Сустедиспаспецифант

Сустадиспаспецифант

Диспеспецифант

Сустодиспеспецифант

Сустидиспеспецифант

Субсдиспеспецифант

Суперсдиспеспецифант

Сустедиспеспецифант

Сустадиспеспецифант

Феноспецифант

Сустофеноспецифант

Сустифеноспецифант

Субсфеноспецифант

Суперсфеноспецифант

Сустефеноспецифант

Сустафеноспецифант

Есспецифант

Сустоесспецифант

Сустиесспецифант

Субсесспецифант

Суперсесспецифант

Сустеесспецифант

Сустаесспецифант

Дисписпецифант

Сустодисписпецифант

Сустидисписпецифант

Субсдисписпецифант

Суперсдисписпецифант

Сустедисписпецифант

Сустадисписпецифант

Диспоспецифант

Сустодиспоспецифант

Сустидиспоспецифант

Субсдиспоспецифант

Суперсдиспоспецифант

Сустедиспоспецифант

Сустадиспоспецифант

Специфант

Сустоспецифант

Сустиспецифант

Субсспецифант

Суперсспецифант

Сустеспецифант

Сустаспецифант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Диспаспецифат

Сустодиспаспецифат

Сустидиспаспецифат

Субсдиспаспецифат

Суперсдиспаспецифат

Сустедиспаспецифат

Сустадиспаспецифат

Диспеспецифат

Сустодиспеспецифат

Сустидиспеспецифат

Субсдиспеспецифат

Суперсдиспеспецифат

Сустедиспеспецифат

Сустадиспеспецифат

Феноспецифат

Сустофеноспецифат

Сустифеноспецифат

Субсфеноспецифат

Суперсфеноспецифат

Сустефеноспецифат

Сустафеноспецифат

Есспецифат

Сустоесспецифат

Сустиесспецифат

Субсесспецифат

Суперсесспецифат

Сустеесспецифат

Сустаесспецифат

Дисписпецифат

Сустодисписпецифат

Сустидисписпецифат

Субсдисписпецифат

Суперсдисписпецифат

Сустедисписпецифат

Сустадисписпецифат

Диспоспецифат

Сустодиспоспецифат

Сустидиспоспецифат

Субсдиспоспецифат

Суперсдиспоспецифат

Сустедиспоспецифат

Сустадиспоспецифат

Специфат

Сустоспецифат

Сустиспецифат

Субсспецифат

Суперсспецифат

Сустеспецифат

Сустаспецифат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенстатиингредиенти (DT-ZNIUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например явление на
формата, субстанция на явлението на формата).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсформа, което означава субстанция на формата;
ессъдържание, което означава същност на съдържанието; сустеспецифит, което означава сустант на специфита).
Четвърто, те са икономически тенингредиенти (с индекс N), т.е. принадлежат на теникономиката и, по-специално, на тентипоикотномиката,
което означава че имат принципиален характер и са с относително ниска ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са концептуални икономически ингредиенти (с индекс Z), т.е.
принадлежат на концептуалната икономика и, по-специално, на концептуалната типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и
теникономиката (на тентипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат
принципиален характер и са с относително ниска разрешителна способност и
(2) са по-чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те са адаптационна конкретизация на цялостностните идейни дерелвантни
типични икономически тенсубтиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на концептуалните ингредиенти са само една от възможните адаптационни конкретизации на
идейните ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически ZS-хипертипоид, т.е. концептуален икономически
субти-хипертипоид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустоид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустантивностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
4. Икономическа субтисубстанция (съкр. – субтисубс).
5. Икономическа субтисуперстанта (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономическа субтисубстанция и икономическа субтисуперстанта.
7. Икономически субтисустат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща се
от икономическата субтисубстанция и икономическата субтисуперстанта.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтидиспоид (съкр. – субтидиспо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната диспозиционна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтидиспозит (съкр. – субтидиспи) – единство на икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление (икономическия
субтифеномен).
4. Икономическа субтисъщност (съкр. – субтиес).
5. Икономическо субтиявление (съкр. – субтифено) (икономически субтифеномен).
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически субтидиспозант (съкр. – субтидиспе) – общо понятие за
икономическа субтисъщност и икономическо субтиявление.
7. Икономически субтидиспозат (съкр. – субтидиспа) – двойка, състояща
се от икономическата субтисъщност и икономическото субтиявление.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически субтиингредиенти):
1. Концептуален икономически субти-хипертипоид (икономически ZSхипертипоид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецоид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специфичностна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецифит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
4. Икономическо субтисъдържание (съкр. – субтико).
5. Икономическа субтиформа (съкр. – субтифо).
6. Икономически субтиспецифант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономическо субтисъдържание и икономическа субтиформа.
7. Икономически субтиспецифат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическото субтисъдържание и икономическата субтиформа.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – диспозиционен, сустантивностен и специфичностен), въпросното описание е
направено по три начина: (1) като диспоидно-разгърнати специфичностносустантивностни имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSUY-AC/B) (вж. фигури 1 и
от 1.1 до 1.7), (2) като сустаидно-разгърнати специфичностно-диспозиционни
имплицитни концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с индекс DT-ZNSUY-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3)
като специидно-разгърнати диспозиционно-сустантивностни имплицитни
концептуални дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (с
индекс DT-ZNSUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.7).
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до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-ZNSUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на диспоидно-разгърнатите специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецифат

Субтисустоспецифат

Субтисустиспецифат

Субтисубсспецифат

Субтисуперсспецифат

Субтисустеспецифат

Субтисустаспецифат

Субтиспецифант

Субтисустоспецифант

Субтисустиспецифант

Субтисубтисубсспецифант

Субтисуперсспецифант

Субтисустеспецифант

Субтисустаспецифант

Субтиформа

Субтисустоформа

Субтисустиформа

Субтисубсформа

Субтисуперсформа

Субтисустеформа

Субтисустаформа

Субтисъдържание

Субтисустосъдържание

Субтисустисъдържание

Субтисубссъдържание

Субтисуперссъдържание

Субтисустесъдържание

Субтисустасъдържание

Субтиспецифит

Субтисустоспецифит

Субтисустиспецифит

Субтисубсспецифит

Субтисуперсспецифит

Субтисустеспецифит

Субтисустаспецифит

Субтиспецоид

Субтисустоспецоид

Субтисустиспецоид

Субтисубсспецоид

Субтисуперсспецоид

Субтисустеспецоид

Субтисустаспецоид

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспоспецифат

Субтисустодиспоспецифат

Субтисустидиспоспецифат

Субтисубсдиспоспецифат

Субтисуперсдиспоспецифат

Субтисустедиспоспецифат

Субтисустадиспоспецифат

Субтидиспоспецифант

Субтисустодиспоспецифант

Субтисустидиспоспецифант

Субтисубсдиспоспецифант

Субтисуперсдиспоспецифант

Субтисустедиспоспецифант

Субтисустадиспоспецифант

Субтидиспоформа

Субтисустодиспоформа

Субтисустидиспоформа

Субтисубсдиспоформа

Субтисуперсдиспоформа

Субтисустедиспоформа

Субтисустадиспоформа

Субтидиспосъдържание

Субтисустодиспосъдържание

Субтисустидиспосъдържание

Субтисубсдиспосъдържание

Субтисуперсдиспосъдържание

Субтисустедиспосъдържание

Субтисустадиспосъдържание

Субтидиспоспецифит

Субтисустодиспоспецифит

Субтисустидиспоспецифит

Субтисубсдиспоспецифит

Субтисуперсдиспоспецифит

Субтисустедиспоспецифит

Субтисустадиспоспецифит

Субтидиспоспецоид

Субтисустодиспоспецоид

Субтисустидиспоспецоид

Субтисубсдиспоспецоид

Субтисуперсдиспоспецоид

Субтисустедиспоспецоид

Субтисустадиспоспецоид

Субтидиспоид

Субтисустодиспоид

Субтисустидиспоид

Субтисубсдиспоид

Субтисуперсдиспоид

Субтисустедиспоид

Субтисустадиспоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2.Таблица на диспоидните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидисписпецифат

Субтисустодисписпецифат

Субтисустидисписпецифат

Субтисубсдисписпецифат

Субтисуперсдисписпецифат

Субтисустедисписпецифат

Субтисустадисписпецифат

Субтидисписпецифант

Субтисустодисписпецифант

Субтисустидисписпецифант

Субтисубсдисписпецифант

Субтисуперсдисписпецифант

Субтисустедисписпецифант

Субтисустадисписпецифант

Субтидиспиформа

Субтисустодиспиформа

Субтисустидиспиформа

Субтисубсдиспиформа

Субтисуперсдиспиформа

Субтисустедиспиформа

Субтисустадиспиформа

Субтидисписъдържание

Субтисустодисписъдържание

Субтисустидисписъдържание

Субтисубсдисписъдържание

Субтисуперсдисписъдържание

Субтисустедисписъдържание

Субтисустадисписъдържание

Субтидисписпецифит

Субтисустодисписпецифит

Субтисустидисписпецифит

Субтисубсдисписпецифит

Субтисуперсдисписпецифит

Субтисустедисписпецифит

Субтисустадисписпецифит

Субтидисписпецоид

Субтисустодисписпецоид

Субтисустидисписпецоид

Субтисубсдисписпецоид

Субтисуперсдисписпецоид

Субтисустедисписпецоид

Субтисустадисписпецоид

Субтидиспозит

Субтисустодиспозит

Субтисустидиспозит

Субтисубсдиспозит

Субтисуперсдиспозит

Субтисустедиспозит

Субтисустадиспозит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на диспозитните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиесспецифат

Субтисустоесспецифат

Субтисустиесспецифат

Субтисубсесспецифат

Субтисуперсесспецифат

Субтисустеесспецифат

Субтисустаесспецифат

Субтиесспецифант

Субтисустоесспецифант

Субтисустиесспецифант

Субтисубсесспецифант

Субтисуперсесспецифант

Субтисустеесспецифант

Субтисустаесспецифант

Субтиесформа

Субтисустоесформа

Субтисустиесформа

Субтисубсесформа

Субтисуперсесформа

Субтисустеесформа

Субтисустаесформа

Субтиессъдържание

Субтисустоессъдържание

Субтисустиессъдържание

Субтисубсессъдърж
ание

Субтисуперсессъдържание

Субтисустеессъдържание

Субтисустаессъдържание

Субтиесспецифит

Субтисустоесспецифит

Субтисустиесспецифит

Субтисубсесспецифит

Субтисубтисуперсесспеци-

Субтисустеесспецифит

Субтисустаесспецифит

Субтиесспецоид

Субтисустоесспецоид

Субтисустиесспецоид

Субтисубсесспецоид

Субтисуперсесспецоид

Субтисустеесспецоид

Субтисустаесспецоид

Субтисъщност

Субтисустосъщност

Субтисустисъщност

Субтисубссъщност

Субтисуперссъщност

Субтисустесъщност

Субтисустасъщност

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на същностните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтифеноспецифат

Субтисустофеноспецифат

Субтисустифеноспецифат

Субтисубсфеноспецифат

Субтисуперсфеноспецифат

Субтисустефеноспецифат

Субтисустафеноспецифат

Субтифеноспецифант

Субтисустофеноспецифант

Субтисустифеноспецифант

Субтисубсфеноспецифант

Субтисуперсфеноспецифант

Субтисустефеноспецифант

Субтисустафеноспецифант

Субтифеноформа

Субтисустофеноформа

Субтисустифеноформа

Субтисубсфеноформа

Субтисуперсфеноформа

Субтисустефеноформа

Субтисустафеноформа

Субтифеносъдържание

Субтисустофеносъдържание

Субтисустифеносъдържание

Субтисубсфеносъдържание

Субтисуперсфеносъдържание

Субтисустефеносъдържание

Субтисустафеносъдържание

Субтифеноспецифит

Субтисустофеноспецифит

Субтисустифеноспецифит

Субтисубсфеноспецифит

Субтисуперсфеноспецифит

Субтисустефеноспецифит

Субтисустафеноспецифит

Субтифеноспецоид

Субтисустофеноспецоид

Субтисустифеноспецоид

Субтисубсфеноспецоид

Субтисуперсфеноспецоид

Субтисустефеноспецоид

Субтисустафеноспецоид

Субтифеномен

Субтисустофеномен

Субтисустифеномен

Субтисубсфеномен

Субтисуперсфеномен

Субтисустефеномен

Субтисустафеномен

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на феноменните пецифичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспеспецифат

Субтисустодиспеспецифат

Субтисустидиспеспецифат

Субтисубсдиспеспецифат

Субтисуперсдиспеспецифат

Субтисустедиспеспецифат

Субтисустадиспеспецифат

Субтидиспеспецифант

Субтисустодиспеспецифант

Субтисустидиспеспецифант

Субтисубсдиспеспецифант

Субтисуперсдиспеспецифант

Субтисустедиспеспецифант

Субтисустадиспеспецифант

Субтидиспеформа

Субтисустодиспеформа

Субтисустидиспеформа

Субтисубсдиспеформа

Субтисуперсдиспеформа

Субтисустедиспеформа

Субтисустадиспеформа

Субтидиспесъдържание

Субтисустодиспесъдържание

Субтисустидиспесъдържание

Субтисубсдиспесъдържание

Субтисуперсдиспесъдържание

Субтисустедиспесъдържание

Субтисустадиспесъдържание

Субтидиспеспецифит

Субтисустодиспеспецифит

Субтисустидиспеспецифит

Субтисубсдиспеспецифит

Субтисуперсдиспеспецифит

Субтисустедиспеспецифит

Субтисустадиспеспецифит

Субтидиспеспецоид

Субтисустодиспеспецоид

Субтисустидиспеспецоид

Субтисубсдиспеспецоид

Субтисуперсдиспеспецоид

Субтисустедиспеспецоид

Субтисустадиспеспецоид

Субтидиспозант

Субтисустодиспозант

Субтисустидиспозант

Субтисубсдиспозант

Субтисуперсдиспозант

Субтисустедиспозант

Субтисустадиспозант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на диспозантните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспаспецифат

Субтисустодиспаспецифат

Субтисустидиспаспецифат

Субтисубсдиспаспецифат

Субтисуперсдиспаспецифат

Субтисустедиспаспецифат

Субтисустадиспаспецифат

Субтидиспаспецифант

Субтисустодиспаспецифант

Субтисустидиспаспецифант

Субтисубсдиспаспецифант

Субтисуперсдиспаспецифант

Субтисустедиспаспецифант

Субтисустадиспаспецифант

Субтидиспаформа

Субтисустодиспаформа

Субтисустидиспаформа

Субтисубсдиспаформа

Субтисуперсдиспаформа

Субтисустедиспаформа

Субтисустадиспаформа

Субтидиспасъдържание

Субтисустодиспасъдържание

Субтисустидиспасъдържание

Субтисубсдиспасъдържание

Субтисуперсдиспасъдържание

Субтисустедиспасъдържание

Субтисустадиспасъдържание

Субтидиспаспецифит

Субтисустодиспаспецифит

Субтисустидиспаспецифит

Субтисубсдиспаспецифит

Субтисуперсдиспаспецифит

Субтисустедиспаспецифит

Субтисустадиспаспецифит

Субтидиспаспецоид

Субтисустодиспаспецоид

Субтисустидиспаспецоид

Субтисубсдиспаспецоид

Субтисуперсдиспаспецоид

Субтисустедиспаспецоид

Субтисустадиспаспецоид

Субтидиспозат

Субтисустодиспозат

Субтисустидиспозат

Субтисубсдиспозат

Субтисуперсдиспозат

Субтисустедиспозат

Субтисустадиспозат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7 Таблица на диспозатните специфичностно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-ZNSUY-BC/A-6
DT-ZNSUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустоидно-разгърнатите специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецифат

Субтидиспоспецифат

Субтидисписпецифат

Субтиесспецифат

Субтифеноспецифат

Субтидиспеспецифат

Субтидиспаспецифат

Субтиспецифант

Субтидиспоспецифант

Субтидисписпецифант

Субтиесспецифант

Субтифеноспецифант

Субтидиспеспецифант

Субтидиспаспецифант

Субтиформа

Субтидиспоформа

Субтидиспиформа

Субтиесформа

Субтифеноформа

Субтидиспеформа

Субтидиспафо
рма

Субтисъдържание

Субтидиспосъдържание

Субтидисписъдържание

Субтиессъдърж
ание

Субтифеносъдържание

Субтидиспесъдържание

Субтидиспасъдържание

Субтиспецифит

Субтидиспоспецифит

Субтидисписпецифит

Субтиесспецифит

Субтифеноспецифит

Субтидиспеспецифит

Субтидиспаспецифит

Субтиспецоид

Субтидиспоспецоид

Субтидисписпецоид

Субтиесспецоид

Субтифеноспецоид

Субтидиспеспецоид

Субтидиспаспецоид

ZS-Хипертипоид

Субтидиспоид

Субтидиспозит

Субтисъщност

Субтифеномен

Субтидиспозант

Субтидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипоидните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустоспецифат

Субтисустодиспоспецифат

Субтисустодисписпецифат

Субтисустоесспецифат

Субтисустофеноспецифат

Субтисустодиспеспецифат

Субтисустодиспаспецифат

Субтисустоспецифант

Субтисустодиспоспецифант

Субтисустодисписпецифант

Субтисустоесспецифант

Субтисустофеноспецифант

Субтисустодиспеспецифант

Субтисустодиспаспецифант

Субтисустоформа

Субтисустоди
споформа

Субтисустодиспиформа

Субтисустоесформа

Субтисустофеноформа

Субтисустодиспеформа

Субтисустодиспаформа

Субтисустосъдържание

Субтисустодиспосъдържание

Субтисустодисписъдържание

Субтисустоессъдържание

Субтисустофеносъдържание

Субтисустодиспесъдържание

Субтисустодиспасъдържание

Субтисустоспецифит

Субтисустодиспоспецифит

Субтисустодисписпецифит

Субтисустоесспецифит

Субтисустофеноспецифит

Субтисустодиспеспецифит

Субтисустодиспаспецифит

Субтисустоспецоид

Субтисустодиспоспецоид

Субтисустодисписпецоид

Субтисустоесспецоид

Субтисустофеноспецоид

Субтисустодиспеспецоид

Субтисустодиспаспецоид

Субтисустоид

Субтисустодиспоид

Субтисустодиспозит

Субтисустосъщност

Субтисустофеномен

Субтисустодиспозант

Субтисустадиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустоидните специфичностно-диспозиционни имплицитни
концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUYBC/A-2) (Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустиспецифат

Субтисустидиспоспецифат

Субтисустидисписпецифат

Субтисустиесспецифат

Субтисустифеноспецифат

Субтисустидиспеспецифат

Субтисустидиспаспецифат

Субтисустиспецифант

Субтисустидиспоспецифант

Субтисустидисписпецифант

Субтисустиесспецифант

Субтисустифеноспецифант

Субтисустидиспеспецифант

Субтисустидиспаспецифант

Субтисустиформа

Субтисустидиспоформа

Субтисустидиспиформа

Субтисустиесформа

Субтисустифеноформа

Субтисустидиспеформа

Субтисустидиспаформа

Субтисустисъдържание

Субтисустидиспосъдържание

Субтисустидисписъдържание

Субтисустиессъдържание

Субтисустифеносъдържание

Субтисустидиспесъдържание

Субтисустидиспасъдържание

Субтисустиспецифит

Субтисустидиспоспецифит

Субтисустидисписпецифит

Субтисустиесспецифит

Субтисустифеноспецифит

Субтисустидиспеспецифит

Субтисустидиспаспецифит

Субтисустиспецоид

Субтисустидиспоспецоид

Субтисустидисписпецоид

Субтисустиесспецоид

Субтисустифеноспецоид

Субтисустидиспеспецоид

Субтисустидиспаспецоид

Субтисустит

Субтисустидиспоид

Субтисустидиспозит

Субтисустисъщност

Субтисустифеномен

Субтисустидиспозант

Субтисустидиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на суститните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисубсспецифат

Субтисубсдиспоспецифат

Субтисубсдисписпецифат

Субтисубсесспецифат

Субтисубсфеноспецифат

Субтисубсдиспеспецифат

Субтисубсдиспаспецифат

Субтисубсспецифант

Субтисубсдиспоспецифант

Субтисубсдисписпецифант

Субтисубсесспецифант

Субтисубсфеноспецифант

Субтисубсдиспеспецифант

Субтисубсдиспаспецифант

Субтисубсформа

Субтисубсдиспоформа

Субтисубсдиспиформа

Субтисубсесформа

Субтисубсфеноформа

Субтисубсдиспеформа

Субтисубсдиспаформа

Субтисубссъдържание

Субтисубсдиспосъдържание

Субтисубсдисписъдържание

Субтисубсессъдържание

Субтисубсфеносъдържание

Субтисубсдиспесъдържание

Субтисубсдиспасъдържание

Субтисубсспецифит

Субтисубсдиспоспецифит

Субтисубсдисписпецифит

Субтисубсесспецифит

Субтисубсфеноспецифит

Субтисубсдиспеспецифит

Субтисубсдиспаспецифит

Субтисубсспецоид

Субтисубсдиспоспецоид

Субтисубсдисписпецоид

Субтисубсесспецоид

Субтисубсфеноспецоид

Субтисубсдиспеспецоид

Субтисубсдиспаспецоид

Субтисубстанция

Субтисубсдиспоид

Субтисубсдиспозит

Субтисубссъщност

Субтисубсфеномен

Субтисубсдиспозант

Субтисубсдиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстанционните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисуперсспецифат

Субтисуперсдиспоспецифат

Субтисуперсдисписпецифат

Субтисуперсесспецифат

Субтисуперсфеноспецифат

Субтисуперсдиспеспецифат

Субтисуперсдиспаспецифат

Субтисуперсспецифант

Субтисуперсдиспоспецифант

Субтисуперсдисписпецифант

Субтисуперсесспецифант

Субтисуперсфеноспецифант

Субтисуперсдиспеспецифант

Субтисуперсдиспаспецифант

Субтисуперсформа

Субтисуперсдиспоформа

Субтисуперсдиспиформа

Субтисуперсесформа

Субтисуперсфеноформа

Субтисуперсдиспеформа

Субтисуперсдиспаформа

Субтисуперссъдържание

Субтисуперсдиспосъдържание

Субтисуперсдисписъдържание

Субтисуперсессъдържание

Субтисуперсфеносъдържание

Субтисуперсдиспесъдържание

Субтисуперсдиспасъдържание

Субтисуперсспецифит

Субтисуперсдиспоспецифит

Субтисуперсдисписпецифит

Субтисуперсесспецифит

Субтисуперсфеноспецифит

Субтисуперсдиспеспецифит

Субтисуперсдиспаспецифит

Субтисуперсспецоид

Субтисуперсдиспоспецоид

Субтисуперсдисписпецоид

Субтисуперсесспецоид

Субтисуперсфеноспецоид

Субтисуперсдиспеспецоид

Субтисуперсдиспаспецоид

Субтисуперстанта

Субтисуперсдиспоид

Субтисуперсдиспозит

Субтисуперссъщност

Субтисуперсфеномен

Субтисуперсдиспозант

Субтисуперсдиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустеспецифат

Субтисустедиспоспецифат

Субтисустедисписпецифат

Субтисустеесспецифат

Субтисустефеноспецифат

Субтисустедиспеспецифат

Субтисустедиспаспецифат

Субтисустеспецифант

Субтисустедиспоспецифант

Субтисустедисписпецифант

Субтисустеесспецифант

Субтисустефеноспецифант

Субтисустедиспеспецифант

Субтисустедиспаспецифант

Субтисустеформа

Субтисустедиспоформа

Субтисустедиспиформа

Субтисустеесформа

Субтисустефеноформа

Субтисустедиспеформа

Субтисустедиспаформа

Субтисустесъдържание

Субтисустедиспосъдържание

Субтисустедисписъдържание

Субтисустеессъдържание

Субтисустефеносъдържание

Субтисустедиспесъдържание

Субтисустедиспасъдържание

Субтисустеспецифит

Субтисустедиспоспецифит

Субтисустедисписпецифит

Субтисустеесспецифит

Субтисустефеноспецифит

Субтисустедиспеспецифит

Субтисустедиспаспецифит

Субтисустеспецоид

Субтисустедиспоспецоид

Субтисустедисписпецоид

Субтисустеесспецоид

Субтисустефеноспецоид

Субтисустедиспеспецоид

Субтисустедиспаспецоид

Субтисустант

Субтисустедиспоид

Субтисустедиспозит

Субтисустесъщност

Субтисустефеномен

Субтисустедиспозант

Субтисустедиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустантните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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934

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специфичностна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустаспецифат

Субтисустадиспоспецифат

Субтисустадисписпецифат

Субтисустаесспецифат

Субтисустафеноспецифат

Субтисустадиспеспецифат

Субтисустадиспаспецифат

Субтисустаспецифант

Субтисустадиспоспецифант

Субтисустадисписпецифант

Субтисустаесспецифант

Субтисустафеноспецифант

Субтисустадиспеспецифант

Субтисустадиспаспецифант

Субтисустаформа

Субтисустадиспоформа

Субтисустадиспиформа

Субтисустаесформа

Субтисустафеноформа

Субтисустадиспеформа

Субтисустадиспаформа

Субтисустасъдържание

Субтисустадиспосъдържание

Субтисустадисписъдържание

Субтисустаессъдържание

Субтисустафеносъдържание

Субтисустадиспесъдържание

Субтисустадиспасъдържание

Субтисустаспецифит

Субтисустадиспоспецифит

Субтисустадисписпецифит

Субтисустаесспецифит

Субтисустафеноспецифит

Субтисустадиспеспецифит

Субтисустадиспаспецифит

Субтисустаспецоид

Субтисустадиспоспецоид

Субтисустадисписпецоид

Субтисустаесспецоид

Субтисустафеноспецоид

Субтисустадиспеспецоид

Субтисустадиспаспецоид

Субтисустат

Субтисустадиспоид

Субтисустадиспозит

Субтисустасъщност

Субтисустафеномен

Субтисустадиспозант

Субтисустадиспозат

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатните специфичностно-диспозиционни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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935

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецоидно-разгърнатите диспозиционносустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични
икономически субтенсубтиингредиенти
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936

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспозат

Субтисустодиспозат

Субтисустидиспозат

Субтисубсдиспозат

Субтисуперсдиспозат

Субтисустедиспозат

Субтисустадиспозат

Субтидиспозант

Субтисустодиспозант

Субтисустидиспозант

Субтисубсдиспозант

Субтисуперсдиспозант

Субтисустедиспозант

Субтисустадиспозант

Субтифеномен

Субтисустофеномен

Субтисустифеномен

Субтисубсфеномен

Субтисуперсфеномен

Субтисустефеномен

Субтисустафеномен

Субтисъщност

Субтисустосъщност

Субтисустисъщност

Субтисубссъщност

Субтисуперссъщност

Субтисустесъщност

Субтисустасъщност

Субтидиспозит

Субтисустодиспозит

Субтисустидиспозит

Субтисубсдиспозит

Субтисуперсдиспозит

Субтисустедиспозит

Субтисустадиспозит

Субтидиспоид

Субтисустодиспоид

Субтисустидиспоид

Субтисубсдиспоид

Субтисуперсдиспоид

Субтисустедиспоид

Субтисустадиспоид

ZS-Хипертипоид

Субтисустоид

Субтисустит

Субтисубстанция

Субтисуперстанта

Субтисустант

Субтисустат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипоидните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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937

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспаспецоид

Субтисустодиспаспецоид

Субтисубтисустидиспаспецоид

Субтисубсдиспаспецоид

Субтисуперсдиспаспецоид

Субтисустедиспаспецоид

Субтисустадиспаспецоид

Субтидиспеспецоид

Субтисустодиспеспецоид

Субтисустидиспеспецоид

Субтисубсдиспеспецоид

Субтисуперсдиспеспецоид

Субтисустедиспеспецоид

Субтисустадиспеспецоид

Субтифеноспецоид

Субтисустофеноспецоид

Субтисустифеноспецоид

Субтисубсфеноспецоид

Субтисуперсфеноспецоид

Субтисустефеноспецоид

Субтисустафеноспецоид

Субтиесспецоид

Субтисустоесспецоид

Субтисустиесспецоид

Субтисубсесспецоид

Субтисуперсесспецоид

Субтисустеесспецоид

Субтисустаесспецоид

Субтидисписпецоид

Субтисустодисписпецоид

Субтисустидисписпецоид

Субтисубсдисписпецоид

Субтисуперсдисписпецоид

Субтисустедисписпецоид

Субтисустадисписпецоид

Субтидиспоспецоид

Субтисустодиспоспецоид

Субтисустидиспоспецоид

Субтисубсдиспоспецоид

Субтисуперсдиспоспецоид

Субтисустедиспоспецоид

Субтисустадиспоспецоид

Субтиспецоид

Субтисустоспецоид

Субтисустиспецоид

Субтисубсспецоид

Субтисуперсспецоид

Субтисустеспецоид

Субтисустаспецоид

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецоидните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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938

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспаспецифит

Субтисустодиспаспецифит

Субтисустидиспаспецифит

Субтисубсдиспаспецифит

Субтисуперсдиспаспецифит

Субтисустедиспаспецифит

Субтисустадиспаспецифит

Субтидиспеспецифит

Субтисустодиспеспецифит

Субтисустидиспеспецифит

Субтисубсдиспеспецифит

Субтисуперсдиспеспецифит

Субтисустедиспеспецифит

Субтисустадиспеспецифит

Субтифеноспецифит

Субтисустофеноспецифит

Субтисустифеноспецифит

Субтисубсфеноспецифит

Субтисуперсфеноспецифит

Субтисустефеноспецифит

Субтисустафеноспецифит

Субтиесспецифит

Субтисустоесспецифит

Субтисустиесспецифит

Субтисубсесспецифит

Субтисуперсесспецифит

Субтисустеесспецифит

Субтисустаесспецифит

Субтидисписпецифит

Субтисустодисписпецифит

Субтисустидисписпецифит

Субтисубсдисписпецифит

Субтисуперсдисписпецифит

Субтисустедисписпецифит

Субтисустадисписпецифит

Субтидиспоспецифит

Субтисустодиспоспецифит

Субтисустидиспоспецифит

Субтисубсдиспоспецифит

Субтисуперсдиспоспецифит

Субтисустедиспоспецифит

Субтисустадиспоспецифит

Субтиспецифит

Субтисустоспецифит

Субтисустиспецифит

Субтисубсспецифит

Субтисуперсспецифит

Субтисустеспецифит

Субтисустаспецифит

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на специфитните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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939

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспасъдържание

Субтисустодиспасъдържание

Субтисустидиспасъдържание

Субтисубсдиспасъдържание

Субтисуперсдиспасъдържание

Субтисустедиспасъдържание

Субтисустадиспасъдържание

Субтидиспесъдържание

Субтисустодиспесъдържание

Субтисустидиспесъдържание

Субтисубсдиспесъдържание

Субтисуперсдиспесъдържание

Субтисустедиспесъдържание

Субтисустадиспесъдържание

Субтифеносъдържание

Субтисустофеносъдържание

Субтисустифеносъдържание

Субтисубсфеносъдържание

Субтисуперсфеносъдържание

Субтисустефеносъдържание

Субтисустафеносъдържание

Субтиессъдържание

Субтисустоессъдържание

Субтисустиессъдържание

Субтисубсессъдържание

Субтисуперсессъдържание

Субтисустеессъдържание

Субтисустаессъдържание

Субтидисписъдържание

Субтисустодисписъдържание

Субтисустидисписъдържание

Субтисубсдисписъдържание

Субтисуперсдисписъдържание

Субтисустедисписъдържание

Субтисустадисписъдържание

Субтидиспосъдържание

Субтисустодиспосъдържание

Субтисустидиспосъдържание

Субтисубсдиспосъдържание

Субтисуперсдиспосъдържание

Субтисустедиспосъдържание

Субтисустадиспосъдържание

Субтисъдържание

Субтисустосъдържание

Субтисустисъдържание

Субтисубссъдържание

Субтисуперссъдържание

Субтисустесъдържание

Субтисустасъдържание

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на съдържателните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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940

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспаформа

Субтисустодиспаформа

Субтисустидиспаформа

Субтисубсдиспаформа

Субтисуперсдиспаформа

Субтисустедиспаформа

Субтисустадиспаформа

Субтидиспеформа

Субтисустодиспеформа

Субтисустидиспеформа

Субтисубсдиспеформа

Субтисуперсдиспеформа

Субтисустедиспеформа

Субтисустадиспеформа

Субтифеноформа

Субтисустофеноформа

Субтисустифеноформа

Субтисубсфеноформа

Субтисуперсфеноформа

Субтисустефеноформа

Субтисустафеноформа

Субтиесформа

Субтисустоесформа

Субтисустиесформа

Субтисубсесформа

Субтисуперсесформа

Субтисустеесформа

Субтисустаесформа

Субтидиспиформа

Субтисустодиспиформа

Субтисустидиспиформа

Субтисубсдиспиформа

Субтисуперсдиспиформа

Субтисустедиспиформа

Субтисустадиспиформа

Субтидиспоформа

Субтисустодиспоформа

Субтисустидиспоформа

Субтисубсдиспоформа

Субтисуперсдиспоформа

Субтисустедиспоформа

Субтисустадиспоформа

Субтиформа

Субтисустоформа

Субтисустиформа

Субтисубсформа

Субтисуперсформа

Субтисустеформа

Субтисустаформа

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на формалните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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941

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспаспецифант

Субтисустодиспаспецифант

Субтисустидиспаспецифант

Субтисубсдиспаспецифант

Субтисуперсдиспаспецифант

Субтисустедиспаспецифант

Субтисустадиспаспецифант

Субтидиспеспецифант

Субтисустодиспеспецифант

Субтисустидиспеспецифант

Субтисубсдиспеспецифант

Субтисуперсдиспеспецифант

Субтисустедиспеспецифант

Субтисустадиспеспецифант

Субтифеноспецифант

Субтисустофеноспецифант

Субтисустифеноспецифант

Субтисубсфеноспецифант

Субтисуперсфеноспецифант

Субтисустефеноспецифант

Субтисустафеноспецифант

Субтиесспецифант

Субтисустоесспецифант

Субтисустиесспецифант

СубтисСубсесспецифант

Субтисуперсесспецифант

Субтисустеесспецифант

Субтисустаесспецифант

Субтидисписпецифант

Субтисустодисписпецифант

Субтисустидисписпецифант

Субтисубсдисписпецифант

Субтисуперсдисписпецифант

Субтисустедисписпецифант

Субтисустадисписпецифант

Субтидиспоспецифант

Субтисустодиспоспецифант

Субтисустидиспоспецифант

Субтисубсдиспоспецифант

Субтисуперсдиспоспецифант

Субтисустедиспоспецифант

Субтисустадиспоспецифант

Субтиспецифант

Субтисустоспецифант

Субтисустиспецифант

Субтисубсспецифант

Субтисуперсспецифант

Субтисустеспецифант

Субтисустаспецифант

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специфантните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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B ≡ Ингредиентна диспозиционна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтидиспаспецифат

Субтисустодиспаспецифат

Субтисустидиспаспецифат

Субтисубсдиспаспецифат

Субтисуперсдиспаспецифат

Субтисустедиспаспецифат

Субтисустадиспаспецифат

Субтидиспеспецифат

Субтисустодиспеспецифат

Субтисустидиспеспецифат

Субтисубсдиспеспецифат

Субтисуперсдиспеспецифат

Субтисустедиспеспецифат

Субтисустадиспеспецифат

Субтифеноспецифат

Субтисустофеноспецифат

Субтисустифеноспецифат

Субтисубсфеноспецифат

Субтисуперсфеноспецифат

Субтисустефеноспецифат

Субтисустафеноспецифат

Субтиесспецифат

Субтисустоесспецифат

Субтисустиесспецифат

Субтисубсесспецифат

Субтисуперсесспецифат

Субтисустеесспецифат

Субтисустаесспецифат

Субтидисписпецифат

Субтисустодисписпецифат

Субтисустидисписпецифат

Субтисубсдисписпецифат

Субтисуперсдисписпецифат

Субтисустедисписпецифат

Субтисустадисписпецифат

Субтидиспоспецифат

Субтисустодиспоспецифат

Субтисустидиспоспецифат

Субтисубсдиспоспецифат

Субтисуперсдиспоспецифат

Субтисустедиспоспецифат

Субтисустадиспоспецифат

Субтиспецифат

Субтисустоспецифат

Субтисустиспецифат

Субтисубсспецифат

Субтисуперсспецифат

Субтисустеспецифат

Субтисустаспецифат

A ≡ Ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специфатните диспозиционно-сустантивностни имплицитни концептуални дерелевантни типични икономически субтенсубтиингредиенти (DT-ZNSUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the
implicite operative derelevant typical economic subexoobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти и означавано с индекс DT-HEQUY. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между
вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически
ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на
едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
За имплицитните оперативни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например контединт на
инсигнитита, контединт на инсигнитита на субстата).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсактив, което означава субстант на актива; трансконтив, което означава трансцентит на контива; сустеспецитит, което означава сустататант на специтита).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качест2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------во те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообсиингредиенти и адаптационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообсиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HQхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотаид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустататит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
4. Икономически обсисубстат (съкр. – обсисубс) (същото като икономическа обсисъставност).
5. Икономически обсисуперстат (съкр. – обсисуперс) (същото като икономически обсизапас).
6. Икономически обсисустататант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстат и икономически обсисуперстат.
7. Икономически обсисустататат (съкр. – обсисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обсисубстат и икономическия обсисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Икономически обсисигнотеид (съкр. – обсисигно) (същото като икономически обсиинтерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисигнитит (съкр. – обсисигни) (същото като уницентален икономически обсиинтерес) – единство на икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
4. Икономически обситранссигнитит (съкр. – обситранс) (същото като
трансцентален икономически обсиинтерес).
5. Икономически обсиинсигнитит (съкр. – обсиинсиг) (същото като инцентален икономически обсиинтерес).
6. Икономически обсисигнитант (съкр. – обсисигне) (същото като центален икономически обсиинтерес) – общо понятие за икономически обситранссигнитит и икономически обсиинсигнитит.
7. Икономически обсисигнитат (съкр. – обсисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обситранссигнитит и икономическия обсиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обси-хипертипотеид (икономически HQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиконтотеид (съкр. – обсиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиконтетит (съкр. – обсиконти) (същото като икономическа обсиудовлетвореност) – единство на икономическия обсиконтедент и
икономическия обсиконтединт.
4. Икономически обсиконтедент (съкр. – обсиконде) (същото като
икономическа обсиизгодност и като икономическо обсисъстояние).
5. Икономически обсиконтединт (съкр. – обсиконди) (същото като икономическа обсизадоволеност и като икономически обсиактив).
6. Икономически обсиузеконтединт (съкр. – обсиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обсизадоволеност и като ползваем икономически обсиактив).
7. Икономически обсиестконтединт (съкр. – обсиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обсизадоволеност и като сметен икономически обсиактив).
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------8. Икономически обсиконтетант (съкр. – обсиконте) (същото като
икономическа обсипригодност) – общо понятие за икономически
обсиконтедент и икономически обсиконтединт.
9. Икономически обсиконтетат (съкр. – обсиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтедент и икономическия обсиконтединт.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
оперативни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като
тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното
описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQUY-AC/B) (вж. фигури 1 и
от 1.1 до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти (с индекс DT-HEQUY-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти (с индекс DTHEQUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-HEQUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни имплицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсисустоконтетат

Обсисустиконтетат

Обсисубсконтетат

Обсисуперсконтетат

Обсисустеконтетат

Обсисустаконтетат

Обсиконтетант

Обсисустоконтетант

Обсисустиконтетант

Обсисубсконтетант

Обсисуперсконтетант

Обсисустеконтетант

Обсисустаконтетант

Обсиестконтединт

Обсисустоестконтединт

Обсисустиестконтединт

Обсисубс
естконтединт

Обсисуперсестконтединт

Обсисустеестконтединт

Обсисустаестконтединт

Обсиузеконтединт

Обсисустоузеконтединт

Обсисустиузеконтединт

Обсисубсузеконтединт

Обсисуперсузеконтединт

Обсисустеузеконтединт

Обсисустаузеконтединт

Обсиконтединт

Обсисустоконтединт

Обсисустиконтединт

Обсисубсконтединт

Обсисуперсконтединт

Обсисустеконтединт

Обсисустаконтединт

Обсиконтедент

Обсисустоконтедент

Обсисустиконтедент

Обсисубсконтедент

Обсисуперсконтедент

Обсисустеконтедент

Обсисустаконтедент

Обсиконтетит

Обсисустоконтетит

Обсисустиконтетит

Обсисубсконтетит

Обсисуперсконтетит

Обсисустеконтетит

Обсисустаконтетит

Обсиконтотеид

Обсисустоконтотеид

Обсисустиконтотеид

Обсисубсконтотеид

Обсисуперсконтотеид

Обсисустеконтотеид

Обсисустаконтотеид

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обсиактив

Обсисъставност на сметния икономически обсиактив

Обсизапас на
сметния икономически
обсиактив

Ползваем
икономически
обсиактив

Обсисъставност на ползваемия икономически
обсиактив

Обсизапас на
ползваемия
икономически
обсиактив

Икономически
обсиактив

Обсисъставност на икономическия
обсиактив

Обсизапас на
икономическия обсиактив

Икономическо обсисъстояние

Обсисъставност на икономическото
обсисъстояние

Обсизапас на
икономическото обсисъстояние

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQUY-AC/B-1)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигноконтетат

Обсисустосигноконтетат

Обсисустисигноконтетат

Обсисубссигноконтетат

Обсисуперссигноконтетат

Обсисустесигноконтетат

Обсисустасигноконтетат

Обсисигноконтетант

Обсисустосигноконтетант

Обсисустисигноконтетант

Обсисубссигноконтетант

Обсисуперссигноконтетант

Обсисустесигноконтетант

Обсисустасигноконтетант

Обсисигноестконтединт

Обсисустосигноестконтединт

Обсисустисигноестконтединт

Обсисубссигноестконтединт

Обсисуперссигноестконтединт

Обсисустесигноестконтединт

Обсисустасигноестконтединт

Обсисигноузеконтединт

Обсисустосигноузеконтединт

Обсисустисигноузеконтединт

Обсисубссигноузеконтединт

Обсисуперссигноузеконтединт

Обсисустесигноузеконтединт

Обсисустасигноузеконтединт

Обсисигноконтединт

Обсисустосигноконтединт

Обсисустисигноконтединт

Обсисубссигноконтединт

Обсисуперссигноконтединт

Обсисустесигноконтединт

Обсисустасигноконтединт

Обсисигноконтедент

Обсисустосигноконтедент

Обсисустисигноконтедент

Обсисубссигноконтедент

Обсисуперссигноконтедент

Обсисустесигноконтедент

Обсисустасигноконтедент

Обсисигноконтетит

Обсисустосигноконтетит

Обсисустисигноконтетит

Обсисубссигноконтетит

Обсисуперссигноконтетит

Обсисустесигноконтетит

Обсисустасигноконтетит

Обсисигноконтотеид

Обсисустосигноконтотеид

Обсисустисигноконтотеид

Обсисубссигноконтотеид

Обсисуперссигноконтотеид

Обсисустесигноконтотеид

Обсисустасигноконтотеид

Обсисигнотеид

Обсисустосигнотеид

Обсисустисигнотеид

Обсисубссигнотеид

Обсисуперссигнотеид

Обсисустесигнотеид

Обсисустасигнотеид

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигниконтетат

Обсисустосигниконтетат

Обсисустисигниконтетат

Обсисубссигниконтетат

Обсисуперссигниконтетат

Обсисустесигниконтетат

Обсисустасигниконтетат

Обсисигниконтетант

Обсисустосигниконтетант

Обсисустисигниконтетант

Обсисубссигниконтетант

Обсисуперссигниконтетант

Обсисустесигниконтетант

Обсисустасигниконтетант

Обсисигниестконтединт

Обсисустисигниестконтединт

Обсисустисигниестконтединт

Обсисубссигниестконтединт

Обсисуперссигниестконтединт

Обсисустесигниестконтединт

Обсисустасигниестконтединт

Обсисигниузеконтединт

Обсисустосигниузеконтединт

Обсисустисигниузеконтединт

Обсисубссигниузеконтединт

Обсисуперссигниузеконтединт

Обсисустесигниузеконтединт

Обсисустасигниузеконтединт

Обсисигниконтединт

Обсисустосигниконтединт

Обсисустисигниконтединт

Обсисубссигниконтединт

Обсисуперссигниконтединт

Обсисустесигниконтединт

Обсисустасигниконтединт

Обсисигниконтедент

Обсисустосигниконтедент

Обсисустисигниконтедент

Обсисубссигниконтедент

Обсисуперссигниконтедент

Обсисустесигниконтедент

Обсисустасигниконтедент

Обсисигниконтетит

Обсисустосигниконтетит

Обсисустисигниконтетит

Обсисубссигниконтетит

Обсисуперссигниконтетит

Обсисустесигниконтетит

Обсисустасигниконтетит

Обсисигниконтотеид

Обсисустосигниконтотеид

Обсисустисигниконтотеид

Обсисубссигниконтотеид

Обсисуперссигниконтотеид

Обсисустесигниконтотеид

Обсисустасигниконтотеид

Обсисигнитит

Обсисустосигнитит

Обсисустисигнитит

Обсисубссигнитит

Обсисуперссигнитит

Обсисустесигнитит

Обсисустасигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обситрансконтетат

Обсисустотрансконтетат

Обсисуститрансконтетат

Обсисубстрансконтетат

Обсисуперстрансконтетат

Обсисустетрансконтетат

Обсисустатрансконтетат

Обситрансконтетант

Обсисустотрансконтетант

Обсисуститрансконтетант

Обсисубстрансконтетант

Обсисуперстрансконтетант

Обсисустетрансконтетант

Обсисустатрансконтетант

Обситрансестконтединт

Обсисуститрансестконтединт

Обсисуститрансестконтединт

Обсисубстрансестконтединт

Обсисуперстрансестконтединт

Обсисустетрансестконтединт

Обсисустатрансестконтединт

Обситрансузеконтединт

Обсисустотрансузеконтединт

Обсисуститрансузеконтединт

Обсисубстрансузеконтединт

Обсисуперстрансузеконтединт

Обсисустетрансузеконтединт

Обсисустатрансузеконтединт

Обситрансконтединт

Обсисустотрансконтединт

Обсисуститрансконтединт

Обсисубстрансконтединт

Обсисуперстрансконтединт

Обсисустетрансконтединт

Обсисустатрансконтединт

Обситрансконтедент

Обсисустотрансконтедент

Обсисуститрансконтедент

Обсисубстрансконтедент

Обсисуперстрансконтедент

Обсисустетрансконтедент

Обсисустатрансконтедент

Обситрансконтетит

Обсисустотрансконтетит

Обсисуститрансконтетит

Обсисубстрансконтетит

Обсисуперстрансконтетит

Обсисустетрансконтетит

Обсисустатрансконтетит

Обситрансконтотеид

Обсисустотрансконтотеид

Обсисуститрансконтотеид

Обсисубстрансконтотеид

Обсисуперстрансконтотеид

Обсисустетрансконтотеид

Обсисустатрансконтотеид

Обситранссигнитит

Обсисустотранссигнитит

Обсисуститранссигнитит

Обсисубстранссигнитит

Обсисуперстранссигнитит

Обсисустетранссигнитит

Обсисустатранссигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиинсигконтетат

Обсисустоинсигконтетат

Обсисустиинсигконтетат

Обсисубсинсигтранс-

Обсисуперсинсигконтетат

Обсисустеинсигконтетат

Обсисустаинсигконтетат

Обсиинсигконтетант

Обсисустоинсигконтетант

Обсисустиинсигконтетант

Обсисубсинсигконтетант

Обсисуперсинсигконтетант

Обсисустеинсигконтетант

Обсисустаинсигконтетант

Обсиинсигестконтединт

Обсисустиинсигестконтединт

Обсисустиинсигестконтединт

Обсисубсинсигестконтединт

Обсисуперсинсигестконтединт

Обсисустеинсигестконтединт

Обсисустаинсигестконтединт

Обсиинсигузеконтединт

Обсисустоинсигузеконтединт

Обсисустиинсигузеконтединт

Обсисубсинсигузеконтединт

Обсисуперсинсигузеконтединт

Обсисустеинсигузеконтединт

Обсисустаинсигузеконтединт

Обсиинсигконтединт

Обсисустоинсигконтединт

Обсисустиинсигконтединт

Обсисубсинсигконтединт

Обсисуперсинсигконтединт

Обсисустеинсигконтединт

Обсисустаинсигконтединт

Обсиинсигконтедент

Обсисустоинсигконтедент

Обсисустиинсигконтедент

Обсисубсинсигконтедент

Обсисуперсинсигконтедент

Обсисустеинсигконтедент

Обсисустаинсигконтедент

Обсиинсигконтетит

Обсисустоинсигконтетит

Обсисустиинсигконтетит

Обсисубсинсигконтетит

Обсисуперсинсигконтетит

Обсисустеинсигконтетит

Обсисустаинсигконтетит

Обсиинсигконтотеид

Обсисустоинсигконтотеид

Обсисустиинсигконтотеид

Обсисубсинсигконтотеид

Обсисуперсинсигконтотеид

Обсисустеинсигконтотеид

Обсисустаинсигконтотеид

Обсиинсигнитит

Обсисустоинсигнитит

Обсисустиинсигнитит

Обсисубсинсигнитит

Обсисуперсинсигнитит

Обсисустеинсигнитит

Обсисустаинсигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнеконтетат

Обсисустосигнеконтетат

Обсисустисигнеконтетат

Обсисубссигнеконтетат

Обсисуперссигнеконтетат

Обсисустесигнеконтетат

Обсисустасигнеконтетат

Обсисигнеконтетант

Обсисустосигнеконтетант

Обсисустисигнеконтетант

Обсисубссигнеконтетант

Обсисуперссигнеконтетант

Обсисустесигнеконтетант

Обсисустасигнеконтетант

Обсисигнеестконтединт

Обсисустисигнеестконтединт

Обсисустисигнеестконтединт

Обсисубссигнеестконтединт

Обсисуперссигнеестконтединт

Обсисустесигнеестконтединт

Обсисустасигнеестконтединт

Обсисигнеузеконтединт

Обсисустосигнеузеконтединт

Обсисустисигнеузеконтединт

Обсисубссигнеузеконтединт

Обсисуперссигнеузеконтединт

Обсисустесигнеузеконтединт

Обсисустасигнеузеконтединт

Обсисигнеконтединт

Обсисустосигнеконтединт

Обсисустисигнеконтединт

Обсисубссигнеконтединт

Обсисуперссигнеконтединт

Обсисустесигнеконтединт

Обсисустасигнеконтединт

Обсисигнеконтедент

Обсисустосигнеконтедент

Обсисустисигнеконтедент

Обсисубссигнеконтедент

Обсисуперссигнеконтедент

Обсисустесигнеконтедент

Обсисустасигнеконтедент

Обсисигнеконтетит

Обсисустосигнеконтетит

Обсисустисигнеконтетит

Обсисубссигнеконтетит

Обсисуперссигнеконтетит

Обсисустесигнеконтетит

Обсисустасигнеконтетит

Обсисигнеконтотеид

Обсисустосигнеконтотеид

Обсисустисигнеконтотеид

Обсисубссигнеконтотеид

Обсисуперссигнеконтотеид

Обсисустесигнеконтотеид

Обсисустасигнеконтотеид

Обсисигнитант

Обсисустосигнитант

Обсисустисигнитант

Обсисубссигнитант

Обсисуперссигнитант

Обсисустесигнитант

Обсисустасигнитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнаконтетат

Обсисустосигнаконтетат

Обсисустисигнаконтетат

Обсисубссигнаконтетат

Обсисуперссигнаконтетат

Обсисустесигнаконтетат

Обсисустасигнаконтетат

Обсисигнаконтетант

Обсисустосигнаконтетант

Обсисустисигнаконтетант

Обсисубссигнаконтетант

Обсисуперссигнаконтетант

Обсисустесигнаконтетант

Обсисустасигнаконтетант

Обсисигнаестконтединт

Обсисустисигнаестконтединт

Обсисустисигнаестконтединт

Обсисубссигнаестконтединт

Обсисуперссигнаестконтединт

Обсисустесигнаестконтединт

Обсисустасигнаестконтединт

Обсисигнаузеконтединт

Обсисустосигнаузеконтединт

Обсисустисигнаузеконтединт

Обсисубссигнаузеконтединт

Обсисуперссигнаузеконтединт

Обсисустесигнаузеконтединт

Обсисустасигнаузеконтединт

Обсисигнаконтединт

Обсисустосигнаконтединт

Обсисустисигнаконтединт

Обсисубссигнаконтединт

Обсисуперссигнаконтединт

Обсисустесигнаконтединт

Обсисустасигнаконтединт

Обсисигнаконтедент

Обсисустосигнаконтедент

Обсисустисигнаконтедент

Обсисубссигнаконтедент

Обсисуперссигнаконтедент

Обсисустесигнаконтедент

Обсисустасигнаконтедент

Обсисигнаконтетит

Обсисустосигнаконтетит

Обсисустисигнаконтетит

Обсисубссигнаконтетит

Обсисуперссигнаконтетит

Обсисустесигнаконтетит

Обсисустасигнаконтетит

Обсисигнаконтотеид

Обсисустосигнаконтотеид

Обсисустисигнаконтотеид

Обсисубссигнаконтотеид

Обсисуперссигнаконтотеид

Обсисустесигнаконтотеид

Обсисустасигнаконтотеид

Обсисигнитат

Обсисустосигнитат

Обсисустисигнитат

Обсисубссигнитат

Обсисуперссигнитат

Обсисустесигнитат

Обсисустасигнитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-HEQUY-BC/A-6
DT-HEQUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни имплицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиконтетат

Обсисигноконтетат

Обсисигниконтетат

Обситрансконтетат

Обсиинсигконтетат

Обсисигнеконтетат

Обсисигнаконтетат

Обсиконтетант

Обсисигноконтетант

Обсисигниконтетант

Обситрансконтетант

Обсиинсигконтетант

Обсисигнеконтетант

Обсисигнаконтетант

Обсиестконтединт

Обсисигноестконтединт

Обсисигниестконтединт

Обситрансестконтединт

Обсиинсигестконтединт

Обсисигнеестконтединт

Обсисигнаестконтединт

Обсиузеконтединт

Обсисигноузеконтединт

Обсисигниузеконтединт

Обситрансузеконтединт

Обсиинсигузеконтединт

Обсисигнеузеконтединт

Обсисигнаузеконтединт

Обсиконтединт

Обсисигноконтединт

Обсисигниконтединт

Обситрансконтединт

Обсиинсигконтединт

Обсисигнеконтединт

Обсисигнаконтединт

Обсиконтедент

Обсисигноконтедент

Обсисигниконтедент

Обситрансконтедент

Обсиинсигконтедент

Обсисигнеконтедент

Обсисигнаконтедент

Обсиконтетит

Обсисигноконтетит

Обсисигниконтетит

Обситрансконтетит

Обсиинсигконтетит

Обсисигнеконтетит

Обсисигнаконтетит

Обсиконтотеид

Обсисигноконтотеид

Обсисигниконтотеид

Обситрансконтотеид

Обсиинсигконтотеид

Обсисигнеконтотеид

Обсисигнаконтотеид

HQХипертипотеид

Обсисигнотеид

Обсисигнитит

Обситранссигнитит

Обсиинсигнитит

Обсисигнитант

Обсисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обсиактив

Трансцентален
обсиинтерес на
сметния икономически обсиактив

Инцентален
обсиинтерес на
сметния икономически обсиактив

Ползваем
икономически
обсиактив

Трансцентален
обсиинтерес на
ползваемия
икономически
обсиактив

Инцентален
обсиинтерес на
ползваемия
икономически
обсиактив

Икономически
обсиактив

Трансцентален
обсиинтерес на
икономическия обсиактив

Инцентален
обсиинтерес на
икономическия обсиактив

Икономическо обсисъстояние

Трансцентален
обсиинтерес на
икономическото обсисъстояние

Инцентален
обсиинтерес на
икономическото обсисъстояние

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически обсиинтерес

Инцентален
икономически
обсиинтерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQUY-BC/A-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустоконтетат

Обсисустосигноконтетат

Обсисустосигниконтетат

Обсисустотрансконтетат

Обсисустоинсигконтетат

Обсисустосигнеконтетат

Обсисустосигнаконтетат

Обсисустоконтетант

Обсисустосигноконтетант

Обсисустосигниконтетант

Обсисустотрансконтетант

Обсисустоинсигконтетант

Обсисустосигнеконтетант

Обсисустосигнаконтетант

Обсисустоестконтединт

Обсисустосигноестконтединт

Обсисустосигниестконтединт

Обсисустотрансестконтединт

Обсисустоинсигестконтединт

Обсисустосигнеестконтединт

Обсисустосигнаестконтединт

Обсисустоузеконтединт

Обсисустосигноузеконтединт

Обсисустосигниузеконтединт

Обсисустотрансузеконтединт

Обсисустоинсигузеконтединт

Обсисустосигнеузеконтединт

Обсисустосигнаузеконтединт

Обсисустоконтединт

Обсисустосигноконтединт

Обсисустосигниконтединт

Обсисустотрансконтединт

Обсисустоинсигконтединт

Обсисустосигнеконтединт

Обсисустосигнаконтединт

Обсисустоконтедент

Обсисустосигноконтедент

Обсисустосигниконтедент

Обсисустотрансконтедент

Обсисустоинсигконтедент

Обсисустосигнеконтедент

Обсисустосигнаконтедент

Обсисустоконтетит

Обсисустосигноконтетит

Обсисустосигниконтетит

Обсисустотрансконтетит

Обсисустоинсигконтетит

Обсисустосигнеконтетит

Обсисустосигнаконтетит

Обсисустоконтотеид

Обсисустосигноконтотеид

Обсисустосигниконтотеид

Обсисустотрансконтотеид

Обсисустоинсигконтотеид

Обсисустосигнеконтотеид

Обсисустосигнаконтотеид

Обсисустотаид

Обсисустосигнотеид

Обсисустосигнитит

Обсисустотранссигнитит

Обсисустоинсигнитит

Обсисустосигнитант

Обсисустосигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустиконтетат

Обсисустисигноконтетат

Обсисустисигниконтетат

Обсисуститрансконтетат

Обсисустиинсигконтетат

Обсисустисигнеконтетат

Обсисустисигнаконтетат

Обсисустиконтетант

Обсисустисигноконтетант

Обсисустисигниконтетант

Обсисуститрансконтетант

Обсисустиинсигконтетант

Обсисустисигнеконтетант

Обсисустисигнаконтетант

Обсисустиестконтединт

Обсисустисигноестконтединт

Обсисустисигниестконтединт

Обсисуститрансестконтединт

Обсисустиинсигестконтединт

Обсисустисигнеестконтединт

Обсисустисигнаестконтединт

Обсисустиузеконтединт

Обсисустисигноузеконтединт

Обсисустисигниузеконтединт

Обсисуститрансузеконтединт

Обсисустиинсигузеконтединт

Обсисустисигнеузеконтединт

Обсисустисигнаузеконтединт

Обсисустиконтединт

Обсисустисигноконтединт

Обсисустисигниконтединт

Обсисуститрансконтединт

Обсисустиинсигконтединт

Обсисустисигнеконтединт

Обсисустисигнаконтединт

Обсисустиконтедент

Обсисустисигноконтедент

Обсисустисигниконтедент

Обсисуститрансконтедент

Обсисустиинсигконтедент

Обсисустисигнеконтедент

Обсисустисигнаконтедент

Обсисустиконтетит

Обсисустисигноконтетит

Обсисустисигниконтетит

Обсисуститрансконтетит

Обсисустиинсигконтетит

Обсисустисигнеконтетит

Обсисустисигнаконтетит

Обсисустиконтотеид

Обсисустисигноконтотеид

Обсисустисигниконтотеид

Обсисуститрансконтотеид

Обсисустиинсигконтотеид

Обсисустисигнеконтотеид

Обсисустисигнаконтотеид

Обсисустататит

Обсисустисигнотеид

Обсисустисигнитит

Обсисуститранссигнитит

Обсисустиинсигнитит

Обсисустисигнитант

Обсисустисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисубсконтетат

Обсисубссигноконтетат

Обсисубссигниконтетат

Обсисубстрансконтетат

Обсисубсинсигконтетат

Обсисубссигнеконтетат

Обсисубссигнаконтетат

Обсисубсконтетант

Обсисубссигноконтетант

Обсисубссигниконтетант

Обсисубстрансконтетант

Обсисубсинсигконтетант

Обсисубссигнеконтетант

Обсисубссигнаконтетант

Обсисубсестконтединт

Обсисубссигноестконтединт

Обсисубссигниестконтединт

Обсисубстрансестконтединт

Обсисубсинсигестконтединт

Обсисубссигнеестконтединт

Обсисубссигнаестконтединт

Обсисубсузеконтединт

Обсисубссигноузеконтединт

Обсисубссигниузеконтединт

Обсисубстрансузеконтединт

Обсисубсинсигузеконтединт

Обсисубссигнеузеконтединт

Обсисубссигнаузеконтединт

Обсисубсконтединт

Обсисубссигноконтединт

Обсисубссигниконтединт

Обсисубстрансконтединт

Обсисубсинсигконтединт

Обсисубссигнеконтединт

Обсисубссигнаконтединт

Обсисубсконтедент

Обсисубссигноконтедент

Обсисубссигниконтедент

Обсисубстрансконтедент

Обсисубсинсигконтедент

Обсисубссигнеконтедент

Обсисубссигнаконтедент

Обсисубсконтетит

Обсисубссигноконтетит

Обсисубссигниконтетит

Обсисубстрансконтетит

Обсисубсинсигконтетит

Обсисубссигнеконтетит

Обсисубссигнаконтетит

Обсисубсконтотеид

Обсисубссигноконтотеид

Обсисубссигниконтотеид

Обсисубстрансконтотеид

Обсисубсинсигконтотеид

Обсисубссигнеконтотеид

Обсисубссигнаконтотеид

Обсисубстат

Обсисубссигнотеид

Обсисубссигнитит

Обсисубстранссигнитит

Обсисубсинсигнитит

Обсисубссигнитант

Обсисубссигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисуперсконтетат

Обсисуперссигноконтетат

Обсисуперссигниконтетат

Обсисуперстрансконтетат

Обсисуперсинсигконтетат

Обсисуперссигнеконтетат

Обсисуперссигнаконтетат

Обсисуперсконтетант

Обсисуперссигноконтетант

Обсисуперссигниконтетант

Обсисуперстрансконтетант

Обсисуперсинсигконтетант

Обсисуперссигнеконтетант

Обсисуперссигнаконтетант

Обсисуперсестконтединт

Обсисуперссигноестконтединт

Обсисуперссигниестконтединт

Обсисуперстрансестконтединт

Обсисуперсинсигестконтединт

Обсисуперссигнеестконтединт

Обсисуперссигнаестконтединт

Обсисуперсузеконтединт

Обсисуперссигноузеконтединт

Обсисуперссигниузеконтединт

Обсисуперстрансузеконтединт

Обсисуперсинсигузеконтединт

Обсисуперссигнеузеконтединт

Обсисуперссигнаузеконтединт

Обсисуперсконтединт

Обсисуперссигноконтединт

Обсисуперссигниконтединт

Обсисуперстрансконтединт

Обсисуперсинсигконтединт

Обсисуперссигнеконтединт

Обсисуперссигнаконтединт

Обсисуперсконтедент

Обсисуперссигноконтедент

Обсисуперссигниконтедент

Обсисуперстрансконтедент

Обсисуперсинсигконтедент

Обсисуперссигнеконтедент

Обсисуперссигнаконтедент

Обсисуперсконтетит

Обсисуперссигноконтетит

Обсисуперссигниконтетит

Обсисуперстрансконтетит

Обсисуперсинсигконтетит

Обсисуперссигнеконтетит

Обсисуперссигнаконтетит

Обсисуперсконтотеид

Обсисуперссигноконтотеид

Обсисуперссигниконтотеид

Обсисуперстрансконтотеид

Обсисуперсинсигконтотеид

Обсисуперссигнеконтотеид

Обсисуперссигнаконтотеид

Обсисуперстат

Обсисубссигнотеид

Обсисуперссигнитит

Обсисуперстранссигнитит

Обсисуперсинсигнитит

Обсисуперссигнитант

Обсисуперссигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустеконтетат

Обсисустесигноконтетат

Обсисустесигниконтетат

Обсисустетрансконтетат

Обсисустеинсигконтетат

Обсисустесигнеконтетат

Обсисустесигнаконтетат

Обсисустеконтетант

Обсисустесигноконтетант

Обсисустесигниконтетант

Обсисустетрансконтетант

Обсисустеинсигконтетант

Обсисустесигнеконтетант

Обсисустесигнаконтетант

Обсисустеестконтединт

Обсисустесигноестконтединт

Обсисустесигниестконтединт

Обсисустетрансестконтединт

Обсисустеинсигестконтединт

Обсисустесигнеестконтединт

Обсисустесигнаестконтединт

Обсисустеузеконтединт

Обсисустесигноузеконтединт

Обсисустесигниузеконтединт

Обсисустетрансузеконтединт

Обсисустеинсигузеконтединт

Обсисустесигнеузеконтединт

Обсисустесигнаузеконтединт

Обсисустеконтединт

Обсисустесигноконтединт

Обсисустесигниконтединт

Обсисустетрансконтединт

Обсисустеинсигконтединт

Обсисустесигнеконтединт

Обсисустесигнаконтединт

Обсисустеконтедент

Обсисустесигноконтедент

Обсисустесигниконтедент

Обсисустетрансконтедент

Обсисустеинсигконтедент

Обсисустесигнеконтедент

Обсисустесигнаконтедент

Обсисустеконтетит

Обсисустесигноконтетит

Обсисустесигниконтетит

Обсисустетрансконтетит

Обсисустеинсигконтетит

Обсисустесигнеконтетит

Обсисустесигнаконтетит

Обсисустеконтотеид

Обсисустесигноконтотеид

Обсисустесигниконтотеид

Обсисустетрансконтотеид

Обсисустеинсигконтотеид

Обсисустесигнеконтотеид

Обсисустесигнаконтотеид

Обсисустататант

Обсисустесигнотеид

Обсисустесигнитит

Обсисустетранссигнитит

Обсисустеинсигнитит

Обсисустесигнитант

Обсисустесигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустаконтетат

Обсисустасигноконтетат

Обсисустасигниконтетат

Обсисустатрансконтетат

Обсисустаинсигконтетат

Обсисустасигнеконтетат

Обсисустасигнаконтетат

Обсисустаконтетант

Обсисустасигноконтетант

Обсисустасигниконтетант

Обсисустатрансконтетант

Обсисустаинсигконтетант

Обсисустасигнеконтетант

Обсисустасигнаконтетант

Обсисустаестконтединт

Обсисустасигноестконтединт

Обсисустасигниестконтединт

Обсисустатрансестконтединт

Обсисустаинсигестконтединт

Обсисустасигнеестконтединт

Обсисустасигнаестконтединт

Обсисустаузеконтединт

Обсисустасигноузеконтединт

Обсисустасигниузеконтединт

Обсисустатрансузеконтединт

Обсисустаинсигузеконтединт

Обсисустасигнеузеконтединт

Обсисустасигнаузеконтединт

Обсисустаконтединт

Обсисустасигноконтединт

Обсисустасигниконтединт

Обсисустатрансконтединт

Обсисустаинсигконтединт

Обсисустасигнеконтединт

Обсисустасигнаконтединт

Обсисустаконтедент

Обсисустасигноконтедент

Обсисустасигниконтедент

Обсисустатрансконтедент

Обсисустаинсигконтедент

Обсисустасигнеконтедент

Обсисустасигнаконтедент

Обсисустаконтетит

Обсисустасигноконтетит

Обсисустасигниконтетит

Обсисустатрансконтетит

Обсисустаинсигконтетит

Обсисустасигнеконтетит

Обсисустасигнаконтетит

Обсисустаконтотеид

Обсисустасигноконтотеид

Обсисустасигниконтотеид

Обсисустатрансконтотеид

Обсисустаинсигконтотеид

Обсисустасигнеконтотеид

Обсисустасигнаконтотеид

Обсисустататат

Обсисустасигнотеид

Обсисустасигнитит

Обсисустатранссигнитит

Обсисустаинсигнитит

Обсисустасигнитант

Обсисустасигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

DT-HEOUY-AB/C-9
DT-HEOUY-AB/C-8
DT-HEQUY-AB/C-7
DT-HEQUY-AB/C-6
DT-HEQUY-AB/C-5
DT-HEQUY-AB/C-4
DT-HEQUY-AB/C-3
DT-HEQUY-AB/C-2
A
DT-HEQUY-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнитат

Обсисустосигнитат

Обсисустисигнитат

Обсисубссигнитат

Обсисуперссигнитат

Обсисустесигнитат

Обсисустасигнитат

Обсисигнитант

Обсисустосигнитант

Обсисустисигнитант

Обсисубссигнитант

Обсисуперссигнитант

Обсисустесигнитант

Обсисустасигнитант

Обсиинсигнитит

Обсисустоинсигнитит

Обсисустиинсигнитит

Обсисубсинсигнитит

Обсисуперсинсигнитит

Обсисустеинсигнитит

Обсисустаинсигнитит

Обситранссигнитит

Обсисустотранссигнитит

Обсисуститранссигнитит

Обсисубстранссигнитит

Обсисуперстранссигнитит

Обсисустетранссигнитит

Обсисустатранссигнитит

Обсисигнитит

Обсисустосигнитит

Обсисустисигнитит

Обсисубссигнитит

Обсисубтисуперссигнитит

Обсисустесигнитит

Обсисустасигнитит

Обсисигнотеид

Обсисустосигнотеид

Обсисустисигнотеид

Обсисубссигнотеид

Обсисуперссигнотеид

Обсисустесигнотеид

Обсисустасигнотеид

HQХипертипотеид

Обсисустотаид

Обсисустататит

Обсисубстат

Обсисуперстат

Обсисустататант

Обсисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инцентален икономически
обсиинтерес

Обсисъставност на инценталния икономически обсиинтерес

Обсизапас на
инценталния
икономически
обсиинтерес

Трансцентален икономически
обсиинтерес

Обсисъставност на трансценталния
икономически
обсиинтерес

Обсизапас на
трансценталния икономически обсиинтерес

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обсисъставност

Икономически
обсизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEQUY-AB/C-1)

26

970

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнаконтотеид

Обсисустосигнаконтотеид

Обсисустисигнаконтотеид

Обсисубссигнаконтотеид

Обсисуперссигнаконтотеид

Обсисустесигнаконтотеид

Обсисустасигнаконтотеид

Обсисигнеконтотеид

Обсисустосигнеконтотеид

Обсисустисигнеконтотеид

Обсисубссигнеконтотеид

Обсисуперссигнеконтотеид

Обсисустесигнеконтотеид

Обсисустасигнеконтотеид

Обсиинсигконтотеид

Обсисустоинсигконтотеид

Обсисустиинсигконтотеид

Обсисубсинсигконтотеид

Обсисуперсинсигконтотеид

Обсисустеинсигконтотеид

Обсисустаинсигконтотеид

Обситрансконтотеид

Обсисустотрансконтотеид

Обсисуститрансконтотеид

Обсисубстрансконтотеид

Обсисуперстрансконтотеид

Обсисустетрансконтотеид

Обсисустатрансконтотеид

Обсисигниконтотеид

Обсисустосигниконтотеид

Обсисустисигниконтотеид

Обсисубссигниконтотеид

Обсисуперссигниконтотеид

Обсисустесигниконтотеид

Обсисустасигниконтотеид

Обсисигноконтотеид

Обсисустосигноконтотеид

Обсисустисигноконтотеид

Обсисубссигноконтотеид

Обсисуперссигноконтотеид

Обсисустесигноконтотеид

Обсисустасигноконтотеид

Обсиконтотеид

Обсисустоконтотеид

Обсисустиконтотеид

Обсисубсконтотеид

Обсисуперсконтотеид

Обсисустеконтотеид

Обсисустаконтотеид

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнаконтетит

Обсисустосигнаконтетит

Обсисустисигнаконтетит

Обсисубссигнаконтетит

Обсисуперссигнаконтетит

Обсисустесигнаконтетит

Обсисустасигнаконтетит

Обсисигнеконтетит

Обсисустосигнеконтетит

Обсисустисигнеконтетит

Обсисубссигнеконтетит

Обсисуперссигнеконтетит

Обсисустесигнеконтетит

Обсисустасигнеконтетит

Обсиинсигконтетит

Обсисустоинсигконтетит

Обсисустиинсигконтетит

Обсисубсинсигконтетит

Обсисуперсинсигконтетит

Обсисустеинсигконтетит

Обсисустаинсигконтетит

Обситрансконтетит

Обсисустотрансконтетит

Обсисуститрансконтетит

Обсисубстрансконтетит

Обсисуперстрансконтетит

Обсисустетрансконтетит

Обсисустатрансконтетит

Обсисигниконтетит

Обсисустосигниконтетит

Обсисустисигниконтетит

Обсисубссигниконтетит

Обсисуперссигниконтетит

Обсисустесигниконтетит

Обсисустасигниконтетит

Обсисигноконтетит

Обсисустосигноконтетит

Обсисустисигноконтетит

Обсисубссигноконтетит

Обсисуперссигноконтетит

Обсисустесигноконтетит

Обсисустасигноконтетит

Обсиконтетит

Обсисустоконтетит

Обсисустиконтетит

Обсисубсконтетит

Обсисуперсконтетит

Обсисустеконтетит

Обсисустаконтетит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнаконтедент

Обсисустосигнаконтедент

Обсисустисигнаконтедент

Обсисубссигнаконтедент

Обсисуперссигнаконтедент

Обсисустесигнаконтедент

Обсисустасигнаконтедент

Обсисигнеконтедент

Обсисустосигнеконтедент

Обсисустисигнеконтедент

Обсисубссигнеконтедент

Обсисуперссигнеконтедент

Обсисустесигнеконтедент

Обсисустасигнеконтедент

Обсиинсигконтедент

Обсисустоинсигконтедент

Обсисустиинсигконтедент

Обсисубсинсигконтедент

Обсисуперсинсигконтедент

Обсисустеинсигконтедент

Обсисустаинсигконтедент

Обситрансконтедент

Обсисустотрансконтедент

Обсисуститрансконтедент

Обсисубстрансконтедент

Обсисуперстрансконтедент

Обсисустетрансконтедент

Обсисустатрансконтедент

Обсисигниконтедент

Обсисустосигниконтедент

Обсисустисигниконтедент

Обсисубссигниконтедент

Обсисуперссигниконтедент

Обсисустесигниконтедент

Обсисустасигниконтедент

Обсисигноконтедент

Обсисустосигноконтедент

Обсисустисигноконтедент

Обсисубссигноконтедент

Обсисуперссигноконтедент

Обсисустесигноконтедент

Обсисустасигноконтедент

Обсиконтедент

Обсисустоконтедент

Обсисустиконтедент

Обсисубсконтедент

Обсисуперсконтедент

Обсисустеконтедент

Обсисустаконтедент

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнаконтединт

Обсисустосигнаконтединт

Обсисустисигнаконтединт

Обсисубссигнаконтединт

Обсисуперссигнаконтединт

Обсисустесигнаконтединт

Обсисустасигнаконтединт

Обсисигнеконтединт

Обсисустосигнеконтединт

Обсисустисигнеконтединт

Обсисубссигнеконтединт

Обсисуперссигнеконтединт

Обсисустесигнеконтединт

Обсисустасигнеконтединт

Обсиинсигконтединт

Обсисустоинсигконтединт

Обсисустиинсигконтединт

Обсисубсинсигконтединт

Обсисуперсинсигконтединт

Обсисустеинсигконтединт

Остисустаинсигконтединт

Обситрансконтединт

Обсисустотрансконтединт

Обсисуститрансконтединт

Обсисубстрансконтединт

Обсисуперстрансконтединт

Обсисустетрансконтединт

Обсисустатрансконтединт

Обсисигниконтединт

Обсисустосигниконтединт

Обсисустисигниконтединт

Обсисубссигниконтединт

Обсисуперссигниконтединт

Обсисустесигниконтединт

Обсисустасигниконтединт

Обсисигноконтединт

Обсисустосигноконтединт

Обсисустисигноконтединт

Обсисубссигноконтединт

Обсисуперссигноконтединт

Обсисустесигноконтединт

Обсисустасигноконтединт

Обсиконтединт

Обсисустоконтединт

Обсисустиконтединт

Обсисубсконтединт

Обсисуперсконтединт

Обсисустеконтединт

Обсисустаконтединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнаузеконтединт

Обсисустосигнаузеконтединт

Обсисустисигнаузеконтединт

Обсисубссигнаузеконтединт

Обсисуперссигнаузеконтединт

Обсисустесигнаузеконтединт

Обсисустасигнаузеконтединт

Обсисигнеузеконтединт

Обсисустосигнеузеконтединт

Обсисустисигнеузеконтединт

Обсисубссигнеузеконтединт

Обсисуперссигнеузеконтединт

Обсисустесигнеузеконтединт

Обсисустасигнеузеконтединт

Обсиинсигузеконтединт

Обсисустоинсигузеконтединт

Обсисустиинсигузеконтединт

Обсисубсинсигузеконтединт

Обсисуперсинсигузеконтединт

Обсисустеинсигузеконтединт

Обсисустаинсигузеконтединт

Обситрансузеконтединт

Обсисустотрансузеконтединт

Обсисуститрансузеконтединт

Обсисубстрансузеконтединт

Обсисуперстрансузеконтединт

Обсисустетрансузеконтединт

Обсисустатрансузеконтединт

Обсисигниузеконтединт

Обсисустосигниузеконтединт

Обсисустисигниузеконтединт

Обсисубссигниузеконтединт

Обсисуперссигниузеконтединт

Обсисустесигниузеконтединт

Обсисустасигниузеконтединт

Обсисигноузеконтединт

Обсисустосигноузеконтединт

Обсисустисигноузеконтединт

Обсисубссигноузеконтединт

Обсисуперссигноузеконтединт

Обсисустесигноузеконтединт

Обсисустасигноузеконтединт

Обсиузеконтединт

Обсисустоузеконтединт

Обсисустиузеконтединт

Обсисубсузеконтединт

Обсисуперсузеконтединт

Обсисустеузеконтединт

Обсисустаузеконтединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнаестконтединт

Обсисустосигнаестконтединт

Обсисустисигнаестконтединт

Обсисубссигнаестконтединт

Обсисуперссигнаестконтединт

Обсисустесигнаестконтединт

Обсисустасигнаестконтединт

Обсисигнеестконтединт

Обсисустосигнеестконтединт

Обсисустисигнеестконтединт

Обсисубссигнеестконтединт

Обсисуперссигнеестконтединт

Обсисустесигнеестконтединт

Обсисустасигнеестконтединт

Обсиинсигестконтединт

Обсисустоинсигестконтединт

Обсисустиинсигестконтединт

Обсисубсинсигестконтединт

Обсисуперсинсигестконтединт

Обсисустеинсигестконтединт

Обсисустаинсигестконтединт

Обситрансестконтединт

Обсисустотрансестконтединт

Обсисуститрансестконтединт

Обсисубстрансестконтединт

Обсисуперстрансестконтединт

Обсисустетрансестконтединт

Обсисустатрансестконтединт

Обсисигниестконтединт

Обсисустосигниестконтединт

Обсисустисигниестконтединт

Обсисубссигниестконтединт

Обсисуперссигниестконтединт

Обсисустесигниестконтединт

Обсисустасигниестконтединт

Обсисигноестконтединт

Обсисустосигноестконтединт

Обсисустисигноестконтединт

Обсисубссигноестконтединт

Обсисуперссигноестконтединт

Обсисустесигноестконтединт

Обсисустасигноестконтединт

Обсисустиестконтединт

Обсисубсестконтединт

Обсисуперсестконтединт

Обсисустеестконтединт

Обсисустаестконтединт

Обсиестконтединт

Обсисустоест-

контединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнаконтетант

Обсисустосигнаконтетант

Обсисустисигнаконтетант

Обсисубссигнаконтетант

Обсисуперссигнаконтетант

Обсисустесигнаконтетант

Обсисустасигнаконтетант

Обсисигнеконтетант

Обсисустосигнеконтетант

Обсисустисигнеконтетант

Обсисубссигнеконтетант

Обсисуперссигнеконтетант

Обсисустесигнеконтетант

Обсисустасигнеконтетант

Обсиинсигконтетант

Обсисустоинсигконтетант

Обсисустиинсигконтетант

Обсисубсинсигконтетант

Обсисуперсинсигконтетант

Обсисустеинсигконтетант

Обсисустаинсигконтетант

Обситрансконтетант

Обсисустотрансконтетант

Обсисуститрансконтетант

Обсисубстрансконтетант

Обсисуперстрансконтетант

Обсисустетрансконтетант

Обсисустатрансконтетант

Обсисигниконтетант

Обсисустосигниконтетант

Обсисустисигниконтетант

Обсисубссигниконтетант

Обсисуперссигниконтетант

Обсисустесигниконтетант

Обсисустасигниконтетант

Обсисигноконтетант

Обсисустосигноконтетант

Обсисустисигноконтетант

Обсисубссигноконтетант

Обсисуперссигноконтетант

Обсисустесигноконтетант

Обсисустасигноконтетант

Обсиконтетант

Обсисустоконтетант

Обсисустиконтетант

Обсисубсконтетант

Обсисуперсконтетант

Обсисустеконтетант

Обсисустаконтетант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8. Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисигнаконтетат

Обсисустосигнаконтетат

Обсисустисигнаконтетат

Обсисубссигнаконтетат

Обсисуперссигнаконтетат

Обсисустесигнаконтетат

Обсисустасигнаконтетат

Обсисигнеконтетат

Обсисустосигнеконтетат

Обсисустисигнеконтетат

Обсисубссигнеконтетат

Обсисуперссигнеконтетат

Обсисустесигнеконтетат

Обсисустасигнеконтетат

Обсиинсигконтетат

Обсисустоинсигконтетат

Обсисустиинсигконтетат

Обсисубсинсигконтетат

Обсисуперсинсигконтетат

Обсисустеинсигконтетат

Обсисустаинсигконтетат

Обситрансконтетат

Обсисустотрансконтетат

Обсисуститрансконтетат

Обсисубстрансконтетат

Обсисуперстрансконтетат

Обсисустетрансконтетат

Обсисустатрансконтетат

Обсисигниконтетат

Обсисустосигниконтетат

Обсисустисигниконтетат

Обсисубссигниконтетат

Обсисуперссигниконтетат

Обсисустесигниконтетат

Обсисустасигниконтетат

Обсисигноконтетат

Обсисустосигноконтетат

Обсисустисигноконтетат

Обсисубссигноконтетат

Обсисуперссигноконтетат

Обсисустесигноконтетат

Обсисустасигноконтетат

Обсиконтетат

Обсисустоконтетат

Обсисустиконтетат

Обсисубсконтетат

Обсисуперсконтетат

Обсисустеконтетат

Обсисустаконтетат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-HEQUY-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСООБТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the
implicite operative derelevant typical economic subexoobtiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти и означавано с индекс DT-HEOUY. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между
вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически
ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на
едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните оперативни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например контединт на
инсигнитита, контединт на инсигнитита на субстата).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсактив, което означава субстант на актива; трансконтив, което означава трансцентит на контива; сустеспецитит, което означава сустататант на специтита).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексообтиингредиенти и адап-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексообтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HOхипертипотеид, т.е. оперативен икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотаид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустататит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
4. Икономически обтисубстат (съкр. – обтисубс) (същото като икономическа обтисъставност).
5. Икономически обтисуперстат (съкр. – обтисуперс) (същото като икономически обтизапас).
6. Икономически обтисустататант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстат и икономически обтисуперстат.
7. Икономически обтисустататат (съкр. – обтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия обтисубстат и икономическия обтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Икономически обтисигнотеид (съкр. – обтисигно) (същото като икономически интерес) – общо понятие за обективните значения на ингредиентната
сигнитантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисигнитит (съкр. – обтисигни) (същото като уницентален икономически интерес) – единство на икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
4. Икономически обтитранссигнитит (съкр. – обтитранс) (същото като
трансцентален икономически интерес).
5. Икономически обтиинсигнитит (съкр. – обтиинсиг) (същото като инцентален икономически интерес).
6. Икономически обтисигнитант (съкр. – обтисигне) (същото като центален икономически интерес) – общо понятие за икономически обтитранссигнитит и икономически обтиинсигнитит.
7. Икономически обтисигнитат (съкр. – обтисигна) – двойка, състояща се
от икономическия обтитранссигнитит и икономическия обтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически обти-хипертипотеид (икономически HOхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиконтотеид (съкр. – обтиконто) – общо понятие за
обективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиконтетит (съкр. – обтиконти) (същото като икономическа обтиудовлетвореност) – единство на икономическия обтиконтедент и
икономическия обтиконтединт.
4. Икономически обтиконтедент (съкр. – обтиконде) (същото като икономическа обтиизгодност и като икономическо обтисъстояние).
5. Икономически обтиконтединт (съкр. – обтиконди) (същото като икономическа обтизадоволеност и като икономически обтиактив).
6. Икономически обтиузеконтединт (съкр. – обтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема обтизадоволеност и като ползваем икономически обтиактив).
7. Икономически обтиестконтединт (съкр. – обтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна обтизадоволеност и като сметен икономически обтиактив).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------8. Икономически обтиконтетант (съкр. – обтиконте) (същото като икономическа обтипригодност) – общо понятие за икономически обтиконтедент и
икономически обтиконтединт.
9. Икономически обтиконтетат (съкр. – обтиконта) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтедент и икономическия обтиконтединт.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
оперативни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като
тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното
описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOUY-AC/B) (вж. фигури 1 и
от 1.1 до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти (с индекс DT-HEOUY-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти (с индекс DTHEOUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-HEOUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни имплицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтисустоконтетат

Обтисустиконтетат

Обтисубсконтетат

Обтисуперсконтетат

Обтисустеконтетат

Обтисустаконтетат

Обтиконтетант

Обтисустоконтетант

Обтисустиконтетант

Обтисубсконтетант

Обтисуперсконтетант

Обтисустеконтетант

Обтисустаконтетант

Обтиестконтединт

Обтисустоестконтединт

Обтисустиестконтединт

Обтисубс
естконтединт

Обтисуперсестконтединт

Обтисустеестконтединт

Обтисустаестконтединт

Обтиузеконтединт

Обтисустоузеконтединт

Обтисустиузеконтединт

Обтисубсузеконтединт

Обтисуперсузеконтединт

Обтисустеузеконтединт

Обтисустаузеконтединт

Обтиконтединт

Обтисустоконтединт

Обтисустиконтединт

Обтисубсконтединт

Обтисуперсконтединт

Обтисустеконтединт

Обтисустаконтединт

Обтиконтедент

Обтисустоконтедент

Обтисустиконтедент

Обтисубсконтедент

Обтисуперсконтедент

Обтисустеконтедент

Обтисустаконтедент

Обтиконтетит

Обтисустоконтетит

Обтисустиконтетит

Обтисубсконтетит

Обтисуперсконтетит

Обтисустеконтетит

Обтисустаконтетит

Обтиконтотеид

Обтисустоконтотеид

Обтисустиконтотеид

Обтисубсконтотеид

Обтисуперсконтотеид

Обтисустеконтотеид

Обтисустаконтотеид

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обтиактив

Обтисъставност на сметния икономически обтиактив

Обтизапас на
сметния икономически
обтиактив

Ползваем
икономически
обтиактив

Обтисъставност на ползваемия икономически
обтиактив

Обтизапас на
ползваемия
икономически
обтиактив

Икономически
обтиактив

Обтисъставност на икономическия
обтиактив

Обтизапас на
икономическия обтиактив

Икономическо обтисъстояние

Обтисъставност на икономическото
обтисъстояние

Обтизапас на
икономическото обтисъстояние

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOUY-AC/B-1)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигноконтетат

Обтисустосигноконтетат

Обтисустисигноконтетат

Обтисубссигноконтетат

Обтисуперссигноконтетат

Обтисустесигноконтетат

Обтисустасигноконтетат

Обтисигноконтетант

Обтисустосигноконтетант

Обтисустисигноконтетант

Обтисубссигноконтетант

Обтисуперссигноконтетант

Обтисустесигноконтетант

Обтисустасигноконтетант

Обтисигноестконтединт

Обтисустосигноестконтединт

Обтисустисигноестконтединт

Обтисубссигноестконтединт

Обтисуперссигноестконтединт

Обтисустесигноестконтединт

Обтисустасигноестконтединт

Обтисигноузеконтединт

Обтисустосигноузеконтединт

Обтисустисигноузеконтединт

Обтисубссигноузеконтединт

Обтисуперссигноузеконтединт

Обтисустесигноузеконтединт

Обтисустасигноузеконтединт

Обтисигноконтединт

Обтисустосигноконтединт

Обтисустисигноконтединт

Обтисубссигноконтединт

Обтисуперссигноконтединт

Обтисустесигноконтединт

Обтисустасигноконтединт

Обтисигноконтедент

Обтисустосигноконтедент

Обтисустисигноконтедент

Обтисубссигноконтедент

Обтисуперссигноконтедент

Обтисустесигноконтедент

Обтисустасигноконтедент

Обтисигноконтетит

Обтисустосигноконтетит

Обтисустисигноконтетит

Обтисубссигноконтетит

Обтисуперссигноконтетит

Обтисустесигноконтетит

Обтисустасигноконтетит

Обтисигноконтотеид

Обтисустосигноконтотеид

Обтисустисигноконтотеид

Обтисубссигноконтотеид

Обтисуперссигноконтотеид

Обтисустесигноконтотеид

Обтисустасигноконтотеид

Обтисигнотеид

Обтисустосигнотеид

Обтисустисигнотеид

Обтисубссигнотеид

Обтисуперссигнотеид

Обтисустесигнотеид

Обтисустасигнотеид

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигниконтетат

Обтисустосигниконтетат

Обтисустисигниконтетат

Обтисубссигниконтетат

Обтисуперссигниконтетат

Обтисустесигниконтетат

Обтисустасигниконтетат

Обтисигниконтетант

Обтисустосигниконтетант

Обтисустисигниконтетант

Обтисубссигниконтетант

Обтисуперссигниконтетант

Обтисустесигниконтетант

Обтисустасигниконтетант

Обтисигниестконтединт

Обтисустисигниестконтединт

Обтисустисигниестконтединт

Обтисубссигниестконтединт

Обтисуперссигниестконтединт

Обтисустесигниестконтединт

Обтисустасигниестконтединт

Обтисигниузеконтединт

Обтисустосигниузеконтединт

Обтисустисигниузеконтединт

Обтисубссигниузеконтединт

Обтисуперссигниузеконтединт

Обтисустесигниузеконтединт

Обтисустасигниузеконтединт

Обтисигниконтединт

Обтисустосигниконтединт

Обтисустисигниконтединт

Обтисубссигниконтединт

Обтисуперссигниконтединт

Обтисустесигниконтединт

Обтисустасигниконтединт

Обтисигниконтедент

Обтисустосигниконтедент

Обтисустисигниконтедент

Обтисубссигниконтедент

Обтисуперссигниконтедент

Обтисустесигниконтедент

Обтисустасигниконтедент

Обтисигниконтетит

Обтисустосигниконтетит

Обтисустисигниконтетит

Обтисубссигниконтетит

Обтисуперссигниконтетит

Обтисустесигниконтетит

Обтисустасигниконтетит

Обтисигниконтотеид

Обтисустосигниконтотеид

Обтисустисигниконтотеид

Обтисубссигниконтотеид

Обтисуперссигниконтотеид

Обтисустесигниконтотеид

Обтисустасигниконтотеид

Обтисигнитит

Обтисустосигнитит

Обтисустисигнитит

Обтисубссигнитит

Обтисуперссигнитит

Обтисустесигнитит

Обтисустасигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтитрансконтетат

Обтисустотрансконтетат

Обтисуститрансконтетат

Обтисубстрансконтетат

Обтисуперстрансконтетат

Обтисустетрансконтетат

Обтисустатрансконтетат

Обтитрансконтетант

Обтисустотрансконтетант

Обтисуститрансконтетант

Обтисубстрансконтетант

Обтисуперстрансконтетант

Обтисустетрансконтетант

Обтисустатрансконтетант

Обтитрансестконтединт

Обтисуститрансестконтединт

Обтисуститрансестконтединт

Обтисубстрансестконтединт

Обтисуперстрансестконтединт

Обтисустетрансестконтединт

Обтисустатрансестконтединт

Обтитрансузеконтединт

Обтисустотрансузеконтединт

Обтисуститрансузеконтединт

Обтисубстрансузеконтединт

Обтисуперстрансузеконтединт

Обтисустетрансузеконтединт

Обтисустатрансузеконтединт

Обтитрансконтединт

Обтисустотрансконтединт

Обтисуститрансконтединт

Обтисубстрансконтединт

Обтисуперстрансконтединт

Обтисустетрансконтединт

Обтисустатрансконтединт

Обтитрансконтедент

Обтисустотрансконтедент

Обтисуститрансконтедент

Обтисубстрансконтедент

Обтисуперстрансконтедент

Обтисустетрансконтедент

Обтисустатрансконтедент

Обтитрансконтетит

Обтисустотрансконтетит

Обтисуститрансконтетит

Обтисубстрансконтетит

Обтисуперстрансконтетит

Обтисустетрансконтетит

Обтисустатрансконтетит

Обтитрансконтотеид

Обтисустотрансконтотеид

Обтисуститрансконтотеид

Обтисубстрансконтотеид

Обтисуперстрансконтотеид

Обтисустетрансконтотеид

Обтисустатрансконтотеид

Обтитранссигнитит

Обтисустотранссигнитит

Обтисуститранссигнитит

Обтисубстранссигнитит

Обтисуперстранссигнитит

Обтисустетранссигнитит

Обтисустатранссигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиинсигконтетат

Обтисустоинсигконтетат

Обтисустиинсигконтетат

Обтисубсинсигтранс-

Обтисуперсинсигконтетат

Обтисустеинсигконтетат

Обтисустаинсигконтетат

Обтиинсигконтетант

Обтисустоинсигконтетант

Обтисустиинсигконтетант

Обтисубсинсигконтетант

Обтисуперсинсигконтетант

Обтисустеинсигконтетант

Обтисустаинсигконтетант

Обтиинсигестконтединт

Обтисустиинсигестконтединт

Обтисустиинсигестконтединт

Обтисубсинсигестконтединт

Обтисуперсинсигестконтединт

Обтисустеинсигестконтединт

Обтисустаинсигестконтединт

Обтиинсигузеконтединт

Обтисустоинсигузеконтединт

Обтисустиинсигузеконтединт

Обтисубсинсигузеконтединт

Обтисуперсинсигузеконтединт

Обтисустеинсигузеконтединт

Обтисустаинсигузеконтединт

Обтиинсигконтединт

Обтисустоинсигконтединт

Обтисустиинсигконтединт

Обтисубсинсигконтединт

Обтисуперсинсигконтединт

Обтисустеинсигконтединт

Обтисустаинсигконтединт

Обтиинсигконтедент

Обтисустоинсигконтедент

Обтисустиинсигконтедент

Обтисубсинсигконтедент

Обтисуперсинсигконтедент

Обтисустеинсигконтедент

Обтисустаинсигконтедент

Обтиинсигконтетит

Обтисустоинсигконтетит

Обтисустиинсигконтетит

Обтисубсинсигконтетит

Обтисуперсинсигконтетит

Обтисустеинсигконтетит

Обтисустаинсигконтетит

Обтиинсигконтотеид

Обтисустоинсигконтотеид

Обтисустиинсигконтотеид

Обтисубсинсигконтотеид

Обтисуперсинсигконтотеид

Обтисустеинсигконтотеид

Обтисустаинсигконтотеид

Обтиинсигнитит

Обтисустоинсигнитит

Обтисустиинсигнитит

Обтисубсинсигнитит

Обтисуперсинсигнитит

Обтисустеинсигнитит

Обтисустаинсигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

46

990

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнеконтетат

Обтисустосигнеконтетат

Обтисустисигнеконтетат

Обтисубссигнеконтетат

Обтисуперссигнеконтетат

Обтисустесигнеконтетат

Обтисустасигнеконтетат

Обтисигнеконтетант

Обтисустосигнеконтетант

Обтисустисигнеконтетант

Обтисубссигнеконтетант

Обтисуперссигнеконтетант

Обтисустесигнеконтетант

Обтисустасигнеконтетант

Обтисигнеестконтединт

Обтисустисигнеестконтединт

Обтисустисигнеестконтединт

Обтисубссигнеестконтединт

Обтисуперссигнеестконтединт

Обтисустесигнеестконтединт

Обтисустасигнеестконтединт

Обтисигнеузеконтединт

Обтисустосигнеузеконтединт

Обтисустисигнеузеконтединт

Обтисубссигнеузеконтединт

Обтисуперссигнеузеконтединт

Обтисустесигнеузеконтединт

Обтисустасигнеузеконтединт

Обтисигнеконтединт

Обтисустосигнеконтединт

Обтисустисигнеконтединт

Обтисубссигнеконтединт

Обтисуперссигнеконтединт

Обтисустесигнеконтединт

Обтисустасигнеконтединт

Обтисигнеконтедент

Обтисустосигнеконтедент

Обтисустисигнеконтедент

Обтисубссигнеконтедент

Обтисуперссигнеконтедент

Обтисустесигнеконтедент

Обтисустасигнеконтедент

Обтисигнеконтетит

Обтисустосигнеконтетит

Обтисустисигнеконтетит

Обтисубссигнеконтетит

Обтисуперссигнеконтетит

Обтисустесигнеконтетит

Обтисустасигнеконтетит

Обтисигнеконтотеид

Обтисустосигнеконтотеид

Обтисустисигнеконтотеид

Обтисубссигнеконтотеид

Обтисуперссигнеконтотеид

Обтисустесигнеконтотеид

Обтисустасигнеконтотеид

Обтисигнитант

Обтисустосигнитант

Обтисустисигнитант

Обтисубссигнитант

Обтисуперссигнитант

Обтисустесигнитант

Обтисустасигнитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнаконтетат

Обтисустосигнаконтетат

Обтисустисигнаконтетат

Обтисубссигнаконтетат

Обтисуперссигнаконтетат

Обтисустесигнаконтетат

Обтисустасигнаконтетат

Обтисигнаконтетант

Обтисустосигнаконтетант

Обтисустисигнаконтетант

Обтисубссигнаконтетант

Обтисуперссигнаконтетант

Обтисустесигнаконтетант

Обтисустасигнаконтетант

Обтисигнаестконтединт

Обтисустисигнаестконтединт

Обтисустисигнаестконтединт

Обтисубссигнаестконтединт

Обтисуперссигнаестконтединт

Обтисустесигнаестконтединт

Обтисустасигнаестконтединт

Обтисигнаузеконтединт

Обтисустосигнаузеконтединт

Обтисустисигнаузеконтединт

Обтисубссигнаузеконтединт

Обтисуперссигнаузеконтединт

Обтисустесигнаузеконтединт

Обтисустасигнаузеконтединт

Обтисигнаконтединт

Обтисустосигнаконтединт

Обтисустисигнаконтединт

Обтисубссигнаконтединт

Обтисуперссигнаконтединт

Обтисустесигнаконтединт

Обтисустасигнаконтединт

Обтисигнаконтедент

Обтисустосигнаконтедент

Обтисустисигнаконтедент

Обтисубссигнаконтедент

Обтисуперссигнаконтедент

Обтисустесигнаконтедент

Обтисустасигнаконтедент

Обтисигнаконтетит

Обтисустосигнаконтетит

Обтисустисигнаконтетит

Обтисубссигнаконтетит

Обтисуперссигнаконтетит

Обтисустесигнаконтетит

Обтисустасигнаконтетит

Обтисигнаконтотеид

Обтисустосигнаконтотеид

Обтисустисигнаконтотеид

Обтисубссигнаконтотеид

Обтисуперссигнаконтотеид

Обтисустесигнаконтотеид

Обтисустасигнаконтотеид

Обтисигнитат

Обтисустосигнитат

Обтисустисигнитат

Обтисубссигнитат

Обтисуперссигнитат

Обтисустесигнитат

Обтисустасигнитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-HEOUY-BC/A-6
DT-HEOUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни имплицитни
оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиконтетат

Обтисигноконтетат

Обтисигниконтетат

Обтитрансконтетат

Обтиинсигконтетат

Обтисигнеконтетат

Обтисигнаконтетат

Обтиконтетант

Обтисигноконтетант

Обтисигниконтетант

Обтитрансконтетант

Обтиинсигконтетант

Обтисигнеконтетант

Обтисигнаконтетант

Обтиестконтединт

Обтисигноестконтединт

Обтисигниестконтединт

Обтитрансестконтединт

Обтиинсигестконтединт

Обтисигнеестконтединт

Обтисигнаестконтединт

Обтиузеконтединт

Обтисигноузеконтединт

Обтисигниузеконтединт

Обтитрансузеконтединт

Обтиинсигузеконтединт

Обтисигнеузеконтединт

Обтисигнаузеконтединт

Обтиконтединт

Обтисигноконтединт

Обтисигниконтединт

Обтитрансконтединт

Обтиинсигконтединт

Обтисигнеконтединт

Обтисигнаконтединт

Обтиконтедент

Обтисигноконтедент

Обтисигниконтедент

Обтитрансконтедент

Обтиинсигконтедент

Обтисигнеконтедент

Обтисигнаконтедент

Обтиконтетит

Обтисигноконтетит

Обтисигниконтетит

Обтитрансконтетит

Обтиинсигконтетит

Обтисигнеконтетит

Обтисигнаконтетит

Обтиконтотеид

Обтисигноконтотеид

Обтисигниконтотеид

Обтитрансконтотеид

Обтиинсигконтотеид

Обтисигнеконтотеид

Обтисигнаконтотеид

HOХипертипотеид

Обтисигнотеид

Обтисигнитит

Обтитранссигнитит

Обтиинсигн
итит

Обтисигнитант

Обтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
обтиактив

Трансцентален
интерес на
сметния икономически обтиактив

Инцентален
интерес на
сметния икономически обтиактив

Ползваем
икономически
обтиактив

Трансцентален
интерес на
ползваемия
икономически
обтиактив

Инцентален
интерес на
ползваемия
икономически
обтиактив

Икономически
обтиактив

Трансцентален
интерес на
икономическия обтиактив

Инцентален
интерес на
икономическия обтиактив

Икономическо обтисъстояние

Трансцентален
интерес на
икономическото
обтисъстояние

Инцентален
интерес на
икономическото обтисъстояние

Градивен
HS-хипертипотеид

Трансцентален икономически интерес

Инцентален
икономически
интерес

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOUY-BC/A-1)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустоконтетат

Обтисустосигноконтетат

Обтисустосигниконтетат

Обтисустотрансконтетат

Обтисустоинсигконтетат

Обтисустосигнеконтетат

Обтисустосигнаконтетат

Обтисустоконтетант

Обтисустосигноконтетант

Обтисустосигниконтетант

Обтисустотрансконтетант

Обтисустоинсигконтетант

Обтисустосигнеконтетант

Обтисустосигнаконтетант

Обтисустоестконтединт

Обтисустосигноестконтединт

Обтисустосигниестконтединт

Обтисустотрансестконтединт

Обтисустоинсигестконтединт

Обтисустосигнеестконтединт

Обтисустосигнаестконтединт

Обтисустоузеконтединт

Обтисустосигноузеконтединт

Обтисустосигниузеконтединт

Обтисустотрансузеконтединт

Обтисустоинсигузеконтединт

Обтисустосигнеузеконтединт

Обтисустосигнаузеконтединт

Обтисустоконтединт

Обтисустосигноконтединт

Обтисустосигниконтединт

Обтисустотрансконтединт

Обтисустоинсигконтединт

Обтисустосигнеконтединт

Обтисустосигнаконтединт

Обтисустоконтедент

Обтисустосигноконтедент

Обтисустосигниконтедент

Обтисустотрансконтедент

Обтисустоинсигконтедент

Обтисустосигнеконтедент

Обтисустосигнаконтедент

Обтисустоконтетит

Обтисустосигноконтетит

Обтисустосигниконтетит

Обтисустотрансконтетит

Обтисустоинсигконтетит

Обтисустосигнеконтетит

Обтисустосигнаконтетит

Обтисустоконтотеид

Обтисустосигноконтотеид

Обтисустосигниконтотеид

Обтисустотрансконтотеид

Обтисустоинсигконтотеид

Обтисустосигнеконтотеид

Обтисустосигнаконтотеид

Обтисустотаид

Обтисустосигнотеид

Обтисустосигнитит

Обтисустотранссигнитит

Обтисустоинсигнитит

Обтисустосигнитант

Обтисустосигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустиконтетат

Обтисустисигноконтетат

Обтисустисигниконтетат

Обтисуститрансконтетат

Обтисустиинсигконтетат

Обтисустисигнеконтетат

Обтисустисигнаконтетат

Обтисустиконтетант

Обтисустисигноконтетант

Обтисустисигниконтетант

Обтисуститрансконтетант

Обтисустиинсигконтетант

Обтисустисигнеконтетант

Обтисустисигнаконтетант

Обтисустиестконтединт

Обтисустисигноестконтединт

Обтисустисигниестконтединт

Обтисуститрансестконтединт

Обтисустиинсигестконтединт

Обтисустисигнеестконтединт

Обтисустисигнаестконтединт

Обтисустиузеконтединт

Обтисустисигноузеконтединт

Обтисустисигниузеконтединт

Обтисуститрансузеконтединт

Обтисустиинсигузеконтединт

Обтисустисигнеузеконтединт

Обтисустисигнаузеконтединт

Обтисустиконтединт

Обтисустисигноконтединт

Обтисустисигниконтединт

Обтисуститрансконтединт

Обтисустиинсигконтединт

Обтисустисигнеконтединт

Обтисустисигнаконтединт

Обтисустиконтедент

Обтисустисигноконтедент

Обтисустисигниконтедент

Обтисуститрансконтедент

Обтисустиинсигконтедент

Обтисустисигнеконтедент

Обтисустисигнаконтедент

Обтисустиконтетит

Обтисустисигноконтетит

Обтисустисигниконтетит

Обтисуститрансконтетит

Обтисустиинсигконтетит

Обтисустисигнеконтетит

Обтисустисигнаконтетит

Обтисустиконтотеид

Обтисустисигноконтотеид

Обтисустисигниконтотеид

Обтисуститрансконтотеид

Обтисустиинсигконтотеид

Обтисустисигнеконтотеид

Обтисустисигнаконтотеид

Обтисустататит

Обтисустисигнотеид

Обтисустисигнитит

Обтисуститранссигнитит

Обтисустиинсигнитит

Обтисустисигнитант

Обтисустисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисубсконтетат

Обтисубссигноконтетат

Обтисубссигниконтетат

Обтисубстрансконтетат

Обтисубсинсигконтетат

Обтисубссигнеконтетат

Обтисубссигнаконтетат

Обтисубсконтетант

Обтисубссигноконтетант

Обтисубссигниконтетант

Обтисубстрансконтетант

Обтисубсинсигконтетант

Обтисубссигнеконтетант

Обтисубссигнаконтетант

Обтисубсестконтединт

Обтисубссигноестконтединт

Обтисубссигниестконтединт

Обтисубстрансестконтединт

Обтисубсинсигестконтединт

Обтисубссигнеестконтединт

Обтисубссигнаестконтединт

Обтисубсузеконтединт

Обтисубссигноузеконтединт

Обтисубссигниузеконтединт

Обтисубстрансузеконтединт

Обтисубсинсигузеконтединт

Обтисубссигнеузеконтединт

Обтисубссигнаузеконтединт

Обтисубсконтединт

Обтисубссигноконтединт

Обтисубссигниконтединт

Обтисубстрансконтединт

Обтисубсинсигконтединт

Обтисубссигнеконтединт

Обтисубссигнаконтединт

Обтисубсконтедент

Обтисубссигноконтедент

Обтисубссигниконтедент

Обтисубстрансконтедент

Обтисубсинсигконтедент

Обтисубссигнеконтедент

Обтисубссигнаконтедент

Обтисубсконтетит

Обтисубссигноконтетит

Обтисубссигниконтетит

Обтисубстрансконтетит

Обтисубсинсигконтетит

Обтисубссигнеконтетит

Обтисубссигнаконтетит

Обтисубсконтотеид

Обтисубссигноконтотеид

Обтисубссигниконтотеид

Обтисубстрансконтотеид

Обтисубсинсигконтотеид

Обтисубссигнеконтотеид

Обтисубссигнаконтотеид

Обтисубстат

Обтисубссигнотеид

Обтисубссигнитит

Обтисубстранссигнитит

Обтисубсинсигнитит

Обтисубссигнитант

Обтисубссигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисуперсконтетат

Обтисуперссигноконтетат

Обтисуперссигниконтетат

Обтисуперстрансконтетат

Обтисуперсинсигконтетат

Обтисуперссигнеконтетат

Обтисуперссигнаконтетат

Обтисуперсконтетант

Обтисуперссигноконтетант

Обтисуперссигниконтетант

Обтисуперстрансконтетант

Обтисуперсинсигконтетант

Обтисуперссигнеконтетант

Обтисуперссигнаконтетант

Обтисуперсестконтединт

Обтисуперссигноестконтединт

Обтисуперссигниестконтединт

Обтисуперстрансестконтединт

Обтисуперсинсигестконтединт

Обтисуперссигнеестконтединт

Обтисуперссигнаестконтединт

Обтисуперсузеконтединт

Обтисуперссигноузеконтединт

Обтисуперссигниузеконтединт

Обтисуперстрансузеконтединт

Обтисуперсинсигузеконтединт

Обтисуперссигнеузеконтединт

Обтисуперссигнаузеконтединт

Обтисуперсконтединт

Обтисуперссигноконтединт

Обтисуперссигниконтединт

Обтисуперстрансконтединт

Обтисуперсинсигконтединт

Обтисуперссигнеконтединт

Обтисуперссигнаконтединт

Обтисуперсконтедент

Обтисуперссигноконтедент

Обтисуперссигниконтедент

Обтисуперстрансконтедент

Обтисуперсинсигконтедент

Обтисуперссигнеконтедент

Обтисуперссигнаконтедент

Обтисуперсконтетит

Обтисуперссигноконтетит

Обтисуперссигниконтетит

Обтисуперстрансконтетит

Обтисуперсинсигконтетит

Обтисуперссигнеконтетит

Обтисуперссигнаконтетит

Обтисуперсконтотеид

Обтисуперссигноконтотеид

Обтисуперссигниконтотеид

Обтисуперстрансконтотеид

Обтисуперсинсигконтотеид

Обтисуперссигнеконтотеид

Обтисуперссигнаконтотеид

Обтисуперстат

Обтисубссигнотеид

Обтисуперссигнитит

Обтисуперстранссигнитит

Обтисуперсинсигнитит

Обтисуперссигнитант

Обтисуперссигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустеконтетат

Обтисустесигноконтетат

Обтисустесигниконтетат

Обтисустетрансконтетат

Обтисустеинсигконтетат

Обтисустесигнеконтетат

Обтисустесигнаконтетат

Обтисустеконтетант

Обтисустесигноконтетант

Обтисустесигниконтетант

Обтисустетрансконтетант

Обтисустеинсигконтетант

Обтисустесигнеконтетант

Обтисустесигнаконтетант

Обтисустеестконтединт

Обтисустесигноестконтединт

Обтисустесигниестконтединт

Обтисустетрансестконтединт

Обтисустеинсигестконтединт

Обтисустесигнеестконтединт

Обтисустесигнаестконтединт

Обтисустеузеконтединт

Обтисустесигноузеконтединт

Обтисустесигниузеконтединт

Обтисустетрансузеконтединт

Обтисустеинсигузеконтединт

Обтисустесигнеузеконтединт

Обтисустесигнаузеконтединт

Обтисустеконтединт

Обтисустесигноконтединт

Обтисустесигниконтединт

Обтисустетрансконтединт

Обтисустеинсигконтединт

Обтисустесигнеконтединт

Обтисустесигнаконтединт

Обтисустеконтедент

Обтисустесигноконтедент

Обтисустесигниконтедент

Обтисустетрансконтедент

Обтисустеинсигконтедент

Обтисустесигнеконтедент

Обтисустесигнаконтедент

Обтисустеконтетит

Обтисустесигноконтетит

Обтисустесигниконтетит

Обтисустетрансконтетит

Обтисустеинсигконтетит

Обтисустесигнеконтетит

Обтисустесигнаконтетит

Обтисустеконтотеид

Обтисустесигноконтотеид

Обтисустесигниконтотеид

Обтисустетрансконтотеид

Обтисустеинсигконтотеид

Обтисустесигнеконтотеид

Обтисустесигнаконтотеид

Обтисустататант

Обтисустесигнотеид

Обтисустесигнитит

Обтисустетранссигнитит

Обтисустеинсигнитит

Обтисустесигнитант

Обтисустесигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустаконтетат

Обтисустасигноконтетат

Обтисустасигниконтетат

Обтисустатрансконтетат

Обтисустаинсигконтетат

Обтисустасигнеконтетат

Обтисустасигнаконтетат

Обтисустаконтетант

Обтисустасигноконтетант

Обтисустасигниконтетант

Обтисустатрансконтетант

Обтисустаинсигконтетант

Обтисустасигнеконтетант

Обтисустасигнаконтетант

Обтисустаестконтединт

Обтисустасигноестконтединт

Обтисустасигниестконтединт

Обтисустатрансестконтединт

Обтисустаинсигестконтединт

Обтисустасигнеестконтединт

Обтисустасигнаестконтединт

Обтисустаузеконтединт

Обтисустасигноузеконтединт

Обтисустасигниузеконтединт

Обтисустатрансузеконтединт

Обтисустаинсигузеконтединт

Обтисустасигнеузеконтединт

Обтисустасигнаузеконтединт

Обтисустаконтединт

Обтисустасигноконтединт

Обтисустасигниконтединт

Обтисустатрансконтединт

Обтисустаинсигконтединт

Обтисустасигнеконтединт

Обтисустасигнаконтединт

Обтисустаконтедент

Обтисустасигноконтедент

Обтисустасигниконтедент

Обтисустатрансконтедент

Обтисустаинсигконтедент

Обтисустасигнеконтедент

Обтисустасигнаконтедент

Обтисустаконтетит

Обтисустасигноконтетит

Обтисустасигниконтетит

Обтисустатрансконтетит

Обтисустаинсигконтетит

Обтисустасигнеконтетит

Обтисустасигнаконтетит

Обтисустаконтотеид

Обтисустасигноконтотеид

Обтисустасигниконтотеид

Обтисустатрансконтотеид

Обтисустаинсигконтотеид

Обтисустасигнеконтотеид

Обтисустасигнаконтотеид

Обтисустататат

Обтисустасигнотеид

Обтисустасигнитит

Обтисустатранссигнитит

Обтисустаинсигнитит

Обтисустасигнитант

Обтисустасигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

DT-HEOUY-AB/C-9
DT-HEOUY-AB/C-8
DT-HEOUY-AB/C-7
DT-HEOUY-AB/C-6
DT-HEOUY-AB/C-5
DT-HEOUY-AB/C-4
DT-HEOUY-AB/C-3
DT-HEOUY-AB/C-2
A
DT-HEOUY-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнитат

Обтисустосигнитат

Обтисустисигнитат

Обтисубссигнитат

Обтисуперссигнитат

Обтисустесигнитат

Обтисустасигнитат

Обтисигнитант

Обтисустосигнитант

Обтисустисигнитант

Обтисубссигнитант

Обтисуперссигнитант

Обтисустесигнитант

Обтисустасигнитант

Обтиинсигнитит

Обтисустоинсигнитит

Обтисустиинсигнитит

Обтисубсинсигнитит

Обтисуперсинсигнитит

Обтисустеинсигнитит

Обтисустаинсигнитит

Обтитранссигнитит

Обтисустотранссигнитит

Обтисуститранссигнитит

Обтисубстранссигнитит

Обтисуперстранссигнитит

Обтисустетранссигнитит

Обтисустатранссигнитит

Обтисигнитит

Обтисустосигнитит

Обтисустисигнитит

Обтисубссигнитит

Обтисубтисуперссигнитит

Обтисустесигнитит

Обтисустасигнитит

Обтисигнотеид

Обтисустосигнотеид

Обтисустисигнотеид

Обтисубссигнотеид

Обтисуперссигнотеид

Обтисустесигнотеид

Обтисустасигнотеид

HOХипертипотеид

Обтисустотаид

Обтисустататит

Обтисубстат

Обтисуперстат

Обтисустататант

Обтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

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

Инцентален икономически
интерес

Обтисъставност на инценталния икономически интерес

Обтизапас на
инценталния
икономически
интерес

Трансцентален икономически
интерес

Обтисъставност на трансценталния
икономически
интерес

Обтизапас на
трансценталния икономически интерес

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
обтисъставност

Икономически
обтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEOUY-AB/C-1)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнаконтотеид

Обтисустосигнаконтотеид

Обтисустисигнаконтотеид

Обтисубссигнаконтотеид

Обтисуперссигнаконтотеид

Обтисустесигнаконтотеид

Обтисустасигнаконтотеид

Обтисигнеконтотеид

Обтисустосигнеконтотеид

Обтисустисигнеконтотеид

Обтисубссигнеконтотеид

Обтисуперссигнеконтотеид

Обтисустесигнеконтотеид

Обтисустасигнеконтотеид

Обтиинсигконтотеид

Обтисустоинсигконтотеид

Обтисустиинсигконтотеид

Обтисубсинсигконтотеид

Обтисуперсинсигконтотеид

Обтисустеинсигконтотеид

Обтисустаинсигконтотеид

Обтитрансконтотеид

Обтисустотрансконтотеид

Обтисуститрансконтотеид

Обтисубстрансконтотеид

Обтисуперстрансконтотеид

Обтисустетрансконтотеид

Обтисустатрансконтотеид

Обтисигниконтотеид

Обтисустосигниконтотеид

Обтисустисигниконтотеид

Обтисубссигниконтотеид

Обтисуперссигниконтотеид

Обтисустесигниконтотеид

Обтисустасигниконтотеид

Обтисигноконтотеид

Обтисустосигноконтотеид

Обтисустисигноконтотеид

Обтисубссигноконтотеид

Обтисуперссигноконтотеид

Обтисустесигноконтотеид

Обтисустасигноконтотеид

Обтиконтотеид

Обтисустоконтотеид

Обтисустиконтотеид

Обтисубсконтотеид

Обтисуперсконтотеид

Обтисустеконтотеид

Обтисустаконтотеид

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнаконтетит

Обтисустосигнаконтетит

Обтисустисигнаконтетит

Обтисубссигнаконтетит

Обтисуперссигнаконтетит

Обтисустесигнаконтетит

Обтисустасигнаконтетит

Обтисигнеконтетит

Обтисустосигнеконтетит

Обтисустисигнеконтетит

Обтисубссигнеконтетит

Обтисуперссигнеконтетит

Обтисустесигнеконтетит

Обтисустасигнеконтетит

Обтиинсигконтетит

Обтисустоинсигконтетит

Обтисустиинсигконтетит

Обтисубсинсигконтетит

Обтисуперсинсигконтетит

Обтисустеинсигконтетит

Обтисустаинсигконтетит

Обтитрансконтетит

Обтисустотрансконтетит

Обтисуститрансконтетит

Обтисубстрансконтетит

Обтисуперстрансконтетит

Обтисустетрансконтетит

Обтисустатрансконтетит

Обтисигниконтетит

Обтисустосигниконтетит

Обтисустисигниконтетит

Обтисубссигниконтетит

Обтисуперссигниконтетит

Обтисустесигниконтетит

Обтисустасигниконтетит

Обтисигноконтетит

Обтисустосигноконтетит

Обтисустисигноконтетит

Обтисубссигноконтетит

Обтисуперссигноконтетит

Обтисустесигноконтетит

Обтисустасигноконтетит

Обтиконтетит

Обтисустоконтетит

Обтисустиконтетит

Обтисубсконтетит

Обтисуперсконтетит

Обтисустеконтетит

Обтисустаконтетит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнаконтедент

Обтисустосигнаконтедент

Обтисустисигнаконтедент

Обтисубссигнаконтедент

Обтисуперссигнаконтедент

Обтисустесигнаконтедент

Обтисустасигнаконтедент

Обтисигнеконтедент

Обтисустосигнеконтедент

Обтисустисигнеконтедент

Обтисубссигнеконтедент

Обтисуперссигнеконтедент

Обтисустесигнеконтедент

Обтисустасигнеконтедент

Обтиинсигконтедент

Обтисустоинсигконтедент

Обтисустиинсигконтедент

Обтисубсинсигконтедент

Обтисуперсинсигконтедент

Обтисустеинсигконтедент

Обтисустаинсигконтедент

Обтитрансконтедент

Обтисустотрансконтедент

Обтисуститрансконтедент

Обтисубстрансконтедент

Обтисуперстрансконтедент

Обтисустетрансконтедент

Обтисустатрансконтедент

Обтисигниконтедент

Обтисустосигниконтедент

Обтисустисигниконтедент

Обтисубссигниконтедент

Обтисуперссигниконтедент

Обтисустесигниконтедент

Обтисустасигниконтедент

Обтисигноконтедент

Обтисустосигноконтедент

Обтисустисигноконтедент

Обтисубссигноконтедент

Обтисуперссигноконтедент

Обтисустесигноконтедент

Обтисустасигноконтедент

Обтиконтедент

Обтисустоконтедент

Обтисустиконтедент

Обтисубсконтедент

Обтисуперсконтедент

Обтисустеконтедент

Обтисустаконтедент

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнаконтединт

Обтисустосигнаконтединт

Обтисустисигнаконтединт

Обтисубссигнаконтединт

Обтисуперссигнаконтединт

Обтисустесигнаконтединт

Обтисустасигнаконтединт

Обтисигнеконтединт

Обтисустосигнеконтединт

Обтисустисигнеконтединт

Обтисубссигнеконтединт

Обтисуперссигнеконтединт

Обтисустесигнеконтединт

Обтисустасигнеконтединт

Обтиинсигконтединт

Обтисустоинсигконтединт

Обтисустиинсигконтединт

Обтисубсинсигконтединт

Обтисуперсинсигконтединт

Обтисустеинсигконтединт

Обтисустаинсигконтединт

Обтитрансконтединт

Обтисустотрансконтединт

Обтисуститрансконтединт

Обтисубстрансконтединт

Обтисуперстрансконтединт

Обтисустетрансконтединт

Обтисустатрансконтединт

Обтисигниконтединт

Обтисустосигниконтединт

Обтисустисигниконтединт

Обтисубссигниконтединт

Обтисуперссигниконтединт

Обтисустесигниконтединт

Обтисустасигниконтединт

Обтисигноконтединт

Обтисустосигноконтединт

Обтисустисигноконтединт

Обтисубссигноконтединт

Обтисуперссигноконтединт

Обтисустесигноконтединт

Обтисустасигноконтединт

Обтиконтединт

Обтисустоконтединт

Обтисустиконтединт

Обтисубсконтединт

Обтисуперсконтединт

Обтисустеконтединт

Обтисустаконтединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнаузеконтединт

Обтисустосигнаузеконтединт

Обтисустисигнаузеконтединт

Обтисубссигнаузеконтединт

Обтисуперссигнаузеконтединт

Обтисустесигнаузеконтединт

Обтисустасигнаузеконтединт

Обтисигнеузеконтединт

Обтисустосигнеузеконтединт

Обтисустисигнеузеконтединт

Обтисубссигнеузеконтединт

Обтисуперссигнеузеконтединт

Обтисустесигнеузеконтединт

Обтисустасигнеузеконтединт

Обтиинсигузеконтединт

Обтисустоинсигузеконтединт

Обтисустиинсигузеконтединт

Обтисубсинсигузеконтединт

Обтисуперсинсигузеконтединт

Обтисустеинсигузеконтединт

Обтисустаинсигузеконтединт

Обтитрансузеконтединт

Обтисустотрансузеконтединт

Обтисуститрансузеконтединт

Обтисубстрансузеконтединт

Обтисуперстрансузеконтединт

Обтисустетрансузеконтединт

Обтисустатрансузеконтединт

Обтисигниузеконтединт

Обтисустосигниузеконтединт

Обтисустисигниузеконтединт

Обтисубссигниузеконтединт

Обтисуперссигниузеконтединт

Обтисустесигниузеконтединт

Обтисустасигниузеконтединт

Обтисигноузеконтединт

Обтисустосигноузеконтединт

Обтисустисигноузеконтединт

Обтисубссигноузеконтединт

Обтисуперссигноузеконтединт

Обтисустесигноузеконтединт

Обтисустасигноузеконтединт

Обтиузеконтединт

Обтисустоузеконтединт

Обтисустиузеконтединт

Обтисубсузеконтединт

Обтисуперсузеконтединт

Обтисустеузеконтединт

Обтисустаузеконтединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнаестконтединт

Обтисустосигнаестконтединт

Обтисустисигнаестконтединт

Обтисубссигнаестконтединт

Обтисуперссигнаестконтединт

Обтисустесигнаестконтединт

Обтисустасигнаестконтединт

Обтисигнеестконтединт

Обтисустосигнеестконтединт

Обтисустисигнеестконтединт

Обтисубссигнеестконтединт

Обтисуперссигнеестконтединт

Обтисустесигнеестконтединт

Обтисустасигнеестконтединт

Обтиинсигестконтединт

Обтисустоинсигестконтединт

Обтисустиинсигестконтединт

Обтисубсинсигестконтединт

Обтисуперсинсигестконтединт

Обтисустеинсигестконтединт

Обтисустаинсигестконтединт

Обтитрансестконтединт

Обтисустотрансестконтединт

Обтисуститрансестконтединт

Обтисубстрансестконтединт

Обтисуперстрансестконтединт

Обтисустетрансестконтединт

Обтисустатрансестконтединт

Обтисигниестконтединт

Обтисустосигниестконтединт

Обтисустисигниестконтединт

Обтисубссигниестконтединт

Обтисуперссигниестконтединт

Обтисустесигниестконтединт

Обтисустасигниестконтединт

Обтисигноестконтединт

Обтисустосигноестконт
единт

Обтисустисигноестконтединт

Обтисубссигноестконтединт

Обтисуперссигноестконтединт

Обтисустесигноестконтединт

Обтисустасигноестконтединт

Обтисустиестконтединт

Обтисубсестконтединт

Обтисуперсестконтединт

Обтисустеестконтединт

Обтисустаестконтединт

Обтиестконтединт

Обтисустоест-

контединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнаконтетант

Обтисустосигнаконтетант

Обтисустисигнаконтетант

Обтисубссигнаконтетант

Обтисуперссигнаконтетант

Обтисустесигнаконтетант

Обтисустасигнаконтетант

Обтисигнеконтетант

Обтисустосигнеконтетант

Обтисустисигнеконтетант

Обтисубссигнеконтетант

Обтисуперссигнеконтетант

Обтисустесигнеконтетант

Обтисустасигнеконтетант

Обтиинсигконтетант

Обтисустоинсигконтетант

Обтисустиинсигконтетант

Обтисубсинсигконтетант

Обтисуперсинсигконтетант

Обтисустеинсигконтетант

Обтисустаинсигконтетант

Обтитрансконтетант

Обтисустотрансконтетант

Обтисуститрансконтетант

Обтисубстрансконтетант

Обтисуперстрансконтетант

Обтисустетрансконтетант

Обтисустатрансконтетант

Обтисигниконтетант

Обтисустосигниконтетант

Обтисустисигниконтетант

Обтисубссигниконтетант

Обтисуперссигниконтетант

Обтисустесигниконтетант

Обтисустасигниконтетант

Обтисигноконтетант

Обтисустосигноконтетант

Обтисустисигноконтетант

Обтисубссигноконтетант

Обтисуперссигноконтетант

Обтисустесигноконтетант

Обтисустасигноконтетант

Обтиконтетант

Обтисустоконтетант

Обтисустиконтетант

Обтисубсконтетант

Обтисуперсконтетант

Обтисустеконтетант

Обтисустаконтетант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8. Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисигнаконтетат

Обтисустосигнаконтетат

Обтисустисигнаконтетат

Обтисубссигнаконтетат

Обтисуперссигнаконтетат

Обтисустесигнаконтетат

Обтисустасигнаконтетат

Обтисигнеконтетат

Обтисустосигнеконтетат

Обтисустисигнеконтетат

Обтисубссигнеконтетат

Обтисуперссигнеконтетат

Обтисустесигнеконтетат

Обтисустасигнеконтетат

Обтиинсигконтетат

Обтисустоинсигконтетат

Обтисустиинсигконтетат

Обтисубсинсигконтетат

Обтисуперсинсигконтетат

Обтисустеинсигконтетат

Обтисустаинсигконтетат

Обтитрансконтетат

Обтисустотрансконтетат

Обтисуститрансконтетат

Обтисубстрансконтетат

Обтисуперстрансконтетат

Обтисустетрансконтетат

Обтисустатрансконтетат

Обтисигниконтетат

Обтисустосигниконтетат

Обтисустисигниконтетат

Обтисубссигниконтетат

Обтисуперссигниконтетат

Обтисустесигниконтетат

Обтисустасигниконтетат

Обтисигноконтетат

Обтисустосигноконтетат

Обтисустисигноконтетат

Обтисубссигноконтетат

Обтисуперссигноконтетат

Обтисустесигноконтетат

Обтисустасигноконтетат

Обтиконтетат

Обтисустоконтетат

Обтисустиконтетат

Обтисубсконтетат

Обтисуперсконтетат

Обтисустеконтетат

Обтисустаконтетат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-HEOUY-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСОСТАТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of
the implicite operative derelevant typical economic subexostatiingredients) (*) –
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти и означавано с индекс DT-HEIUY. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната
типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна
сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена
върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж.
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс
C), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното
икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент,
принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на
повече от един класификационен критерий – като производен икономически
ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно икономическо
пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно пространство е
формирано от три типа едномерни изходни и от множество двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични
икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още
по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например контединт на
инсигнитита, контединт на инсигнитита на субстата).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсактив, което означава субстант на актива; трансконтив, което означава трансцентит на контива; сустеспецитит, което означава сустататант на специтита).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексостатиингредиенти и адап70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексостатиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HIхипертипотеид, т.е. оперативен икономически стати-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотаид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустататит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстат и икономическия суперстат.
4. Икономически субстат (съкр. – субс) (същото като икономическа съставност).
5. Икономически суперстат (съкр. – суперс) (същото като икономически
запас).
6. Икономически сустататант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстат и икономически суперстат.
7. Икономически сустататат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстат и икономическия суперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сигнотеид (съкр. – сигно) (същото като икономическа
значимост) – общо понятие за значенията на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Икономически сигнитит (съкр. – сигни) (същото като уницентална икономическа значимост) – единство на икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
4. Икономически транссигнитит (съкр. – транс) (същото като трансцентална икономическа значимост).
5. Икономически инсигнитит (съкр. – инсиг) (същото като инцентална
икономическа значимост).
6. Икономически сигнитант (съкр. – сигне) (същото като центална икономическа значимост) – общо понятие за икономически транссигнитит и икономически инсигнитит.
7. Икономически сигнитат (съкр. – сигна) – двойка, състояща се от икономическия транссигнитит и икономическия инсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически стати-хипертипотеид (икономически HIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически контотеид (съкр. – конто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически контетит (съкр. – конти) (същото като икономическа
удовлетвореност) – единство на икономическия контедент и икономическия
контединт.
4. Икономически контедент (съкр. – конде) (същото като икономическа
изгодност и като икономическо състояние).
5. Икономически контединт (съкр. – конди) (същото като икономическа
задоволеност и като икономически актив).
6. Икономически узеконтединт (съкр. – узеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема задоволеност и като
ползваем икономически актив).
7. Икономически естконтединт (съкр. – естконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна задоволеност и като
сметен икономически актив).
8. Икономически контетант (съкр. – конте) (същото като икономическа
пригодност) – общо понятие за икономически контедент и икономически контединт.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------9. Икономически контетат (съкр. – конта) – двойка, състояща се от икономическия контедент и икономическия контединт.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като
тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното
описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIUY-AC/B) (вж. фигури 1 и
от 1.1 до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DT-HEIUY-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DTHEIUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------C

A

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

DT-HEIUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Сустоконтетат

Сустиконтетат

Субсконтетат

Суперсконтетат

Сустеконтетат

Сустаконтетат

Контетант

Сустоконтетант

Сустиконтетант

Субсконтетант

Суперсконтетант

Сустеконтетант

Сустаконтетант

Естконтединт

Сустоестконтединт

Сустиестконтединт

Субс
естконтединт

Суперсестконтединт

Сустеестконтединт

Сустаестконтединт

Узеконтединт

Сустоузеконтединт

Сустиузеконтединт

Субсузеконтединт

Суперсузеконтединт

Сустеузеконтединт

Сустаузеконтединт

Контединт

Сустоконтединт

Сустиконтединт

Субсконтединт

Суперсконтединт

Сустеконтединт

Сустаконтединт

Контедент

Сустоконтедент

Сустиконтедент

Субсконтедент

Суперсконтедент

Сустеконтедент

Сустаконтедент

Контетит

Сустоконтетит

Сустиконтетит

Субсконтетит

Суперсконтетит

Сустеконтетит

Сустаконтетит

Контотеид

Сустоконтотеид

Сустиконтотеид

Субсконтотеид

Суперсконтотеид

Сустеконтотеид

Сустаконтотеид

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
актив

Съставност на
сметния икономически актив

Запас на сметния икономически актив

Ползваем
икономически
актив

Съставност на
ползваемия
икономически
актив

Запас на ползваемия икономически актив

Икономически
актив

Съставност на
икономическия актив

Запас на икономическия
актив

Икономическо
състояние

Съставност на
икономическото състояние

Запас на икономическото
състояние

Градивен
HI-хипертипотеид

Икономическа
съставност

Икономически
запас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIUY-AC/B-1); (опцията стати се
подразбира)
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C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигноконтетат

Сустосигноконтетат

Сустисигноконтетат

Субссигноконтетат

Суперссигноконтетат

Сустесигноконтетат

Сустасигноконтетат

Сигноконтетант

Сустосигноконтетант

Сустисигноконтетант

Субссигноконтетант

Суперссигноконтетант

Сустесигноконтетант

Сустасигноконтетант

Сигноестконтединт

Сустосигноестконтединт

Сустисигноестконтединт

Субссигноестконтединт

Суперссигноестконтединт

Сустесигноестконтединт

Сустасигноестконтединт

Сигноузеконтединт

Сустосигноузеконтединт

Сустисигноузеконтединт

Субссигноузеконтединт

Суперссигноузеконтединт

Сустесигноузеконтединт

Сустасигноузеконтединт

Сигноконтединт

Сустосигноконтединт

Сустисигноконтединт

Субссигноконтединт

Суперссигноконтединт

Сустесигноконтединт

Сустасигноконтединт

Сигноконтедент

Сустосигноконтедент

Сустисигноконтедент

Субссигноконтедент

Суперссигноконтедент

Сустесигноконтедент

Сустасигноконтедент

Сигноконтетит

Сустосигноконтетит

Сустисигноконтетит

Субссигноконтетит

Суперссигноконтетит

Сустесигноконтетит

Сустасигноконтетит

Сигноконтотеид

Сустосигноконтотеид

Сустисигноконтотеид

Субссигноконтотеид

Суперссигноконтотеид

Сустесигноконтотеид

Сустасигноконтотеид

Сигнотеид

Сустосигнотеид

Сустисигнотеид

Субссигнотеид

Суперссигнотеид

Сустесигнотеид

Сустасигнотеид

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигниконтетат

Сустосигниконтетат

Сустисигниконтетат

Субссигниконтетат

Суперссигниконтетат

Сустесигниконтетат

Сустасигниконтетат

Сигниконтетант

Сустосигниконтетант

Сустисигниконтетант

Субссигниконтетант

Суперссигниконтетант

Сустесигниконтетант

Сустасигниконтетант

Сигниестконтединт

Сустосигниестконтединт

Сустисигниестконтединт

Субссигниестконтединт

Суперссигниестконтединт

Сустесигниестконтединт

Сустасигниестконтединт

Сигниузеконтединт

Сустосигниузеконтединт

Сустисигниузеконтединт

Субссигниузеконтединт

Суперссигниузеконтединт

Сустесигниузеконтединт

Сустасигниузеконтединт

Сигниконтединт

Сустосигниконтединт

Сустисигниконтединт

Субссигниконтединт

Суперссигниконтединт

Сустесигниконтединт

Сустасигниконтединт

Сигниконтедент

Сустосигниконтедент

Сустисигниконтедент

Субссигниконтедент

Суперссигниконтедент

Сустесигниконтедент

Сустасигниконтедент

Сигниконтетит

Сустосигниконтетит

Сустисигниконтетит

Субссигниконтетит

Суперссигниконтетит

Сустесигниконтетит

Сустасигниконтетит

Сигниконтотеид

Сустосигниконтотеид

Сустисигниконтотеид

Субссигниконтотеид

Суперссигниконтотеид

Сустесигниконтотеид

Сустасигниконтотеид

Сигнитит

Сустосигнитит

Сустисигнитит

Субссигнитит

Суперссигнитит

Сустесигнитит

Сустасигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансконтетат

Сустотрансконтетат

Суститрансконтетат

Субстрансконтетат

Суперстрансконтетат

Сустетрансконтетат

Сустатрансконтетат

Трансконтетант

Сустотрансконтетант

Суститрансконтетант

Субстрансконтетант

Суперстрансконтетант

Сустетрансконтетант

Сустатрансконтетант

Трансестконтединт

Сустотрансестконтединт

Суститрансестконтединт

Субстрансестконтединт

Суперстрансестконтединт

Сустетрансестконтединт

Сустатрансестконтединт

Трансузеконтединт

Сустотрансузеконтединт

Суститрансузеконтединт

Субстрансузеконтединт

Суперстрансузеконтединт

Сустетрансузеконтединт

Сустатрансузеконтединт

Трансконтединт

Сустотрансконтединт

Суститрансконтединт

Субстрансконтединт

Суперстрансконтединт

Сустетрансконтединт

Сустатрансконтединт

Трансконтедент

Сустотрансконтедент

Суститрансконтедент

Субстрансконтедент

Суперстрансконтедент

Сустетрансконтедент

Сустатрансконтедент

Трансконтетит

Сустотрансконтетит

Суститрансконтетит

Субстрансконтетит

Суперстрансконтетит

Сустетрансконтетит

Сустатрансконтетит

Трансконтотеид

Сустотрансконтотеид

Суститрансконтотеид

Субстрансконтотеид

Суперстрансконтотеид

Сустетрансконтотеид

Сустатрансконтотеид

Транс
сигнитит

Сустотранссигнитит

Суститранссигнитит

Субстранссигнитит

Суперстранссигнитит

Сустетранссигнитит

Сустатранссигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инсигконтетат

Сустоинсигконтетат

Сустиинсигконтетат

Субсинсигконтетат

Суперсинсигконтетат

Сустеинсигконтетат

Сустаинсигконтетат

Инсигконтетант

Сустоинсигконтетант

Сустиинсигконтетант

Субсинсигконтетант

Суперсинсигконтетант

Сустеинсигконтетант

Сустаинсигконтетант

Инсигестконтединт

Сустоинсигестконтединт

Сустиинсигестконтединт

Субсинсигестконтединт

Суперсинсигестконтединт

Сустеинсигестконтединт

Сустаинсигестконтединт

Инсигузеконтединт

Сустоинсигузеконтединт

Сустиинсигузеконтединт

Субсинсигузеконтединт

Суперсинсигузеконтединт

Сустеинсигузеконтединт

Сустаинсигузеконтединт

Инсигконтединт

Сустоинсигконтединт

Сустиинсигконтединт

Субсинсигконтединт

Суперсинсигконтединт

Сустеинсигконтединт

Сустаинсигконтединт

Инсигконтедент

Сустоинсигконтедент

Сустиинсигконтедент

Субсинсигконтедент

Суперсинсигконтедент

Сустеинсигконтедент

Сустаинсигконтедент

Инсигконтетит

Сустоинсигконтетит

Сустиинсигконтетит

Субсинсигконтетит

Суперсинсигконтетит

Сустеинсигконтетит

Сустаинсигконтетит

Инсигконтотеид

Сустоинсигконтотеид

Сустиинсигконтотеид

Субсинсигконтотеид

Суперсинсигконтотеид

Сустеинсигконтотеид

Сустаинсигконтотеид

Инсигнитит

Сустоинсигнитит

Сустиинсигнитит

Субсинсигнитит

Суперсинсигнитит

Сустеинсигнитит

Сустаинсигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнеконтетат

Сустосигнеконтетат

Сустисигнеконтетат

Субссигнеконтетат

Суперссигнеконтетат

Сустесигнеконтетат

Сустасигнеконтетат

Сигнеконтетант

Сустосигнеконтетант

Сустисигнеконтетант

Субссигнеконтетант

Суперссигнеконтетант

Сустесигнеконтетант

Сустасигнеконтетант

Сигнеестконтединт

Сустосигнеестконтединт

Сустисигнеестконтединт

Субссигнеестконтединт

Суперссигнеестконтединт

Сустесигнеестконтединт

Сустасигнеестконтединт

Сигнеузеконтединт

Сустосигнеузеконтединт

Сустисигнеузеконтединт

Субссигнеузеконтединт

Суперссигнеузеконтединт

Сустесигнеузеконтединт

Сустасигнеузеконтединт

Сигнеконтединт

Сустосигнеконтединт

Сустисигнеконтединт

Субссигнеконтединт

Суперссигнеконтединт

Сустесигнеконтединт

Сустасигнеконтединт

Сигнеконтедент

Сустосигнеконтедент

Сустисигнеконтедент

Субссигнеконтедент

Суперссигнеконтедент

Сустесигнеконтедент

Сустасигнеконтедент

Сигнеконтетит

Сустосигнеконтетит

Сустисигнеконтетит

Субссигнеконтетит

Суперссигнеконтетит

Сустесигнеконтетит

Сустасигнеконтетит

Сигнеконтотеид

Сустосигнеконтотеид

Сустисигнеконтотеид

Субссигнеконтотеид

Суперссигнеконтотеид

Сустесигнеконтотеид

Сустасигнеконтотеид

Сигнитант

Сустосигнитант

Сустисигнитант

Субссигнитант

Суперссигнитант

Сустесигнитант

Сустасигнитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнаконтетат

Сустосигнаконтетат

Сустисигнаконтетат

Субссигнаконтетат

Суперссигнаконтетат

Сустесигнаконтетат

Сустасигнаконтетат

Сигнаконтетант

Сустосигнаконтетант

Сустисигнаконтетант

Субссигнаконтетант

Суперссигнаконтетант

Сустесигнаконтетант

Сустасигнаконтетант

Сигнаестконтединт

Сустосигнаестконтединт

Сустисигнаестконтединт

Субссигнаестконтединт

Суперссигнаестконтединт

Сустесигнаестконтединт

Сустасигнаестконтединт

Сигнаузеконтединт

Сустосигнаузеконтединт

Сустисигнаузеконтединт

Субссигнаузеконтединт

Суперссигнаузеконтединт

Сустесигнаузеконтединт

Сустасигнаузеконтединт

Сигнаконтединт

Сустосигнаконтединт

Сустисигнаконтединт

Субссигнаконтединт

Суперссигнаконтединт

Сустесигнаконтединт

Сустасигнаконтединт

Сигнаконтедент

Сустосигнаконтедент

Сустисигнаконтедент

Субссигнаконтедент

Суперссигнаконтедент

Сустесигнаконтедент

Сустасигнаконтедент

Сигнаконтетит

Сустосигнаконтетит

Сустисигнаконтетит

Субссигнаконтетит

Суперссигнаконтетит

Сустесигнаконтетит

Сустасигнаконтетит

Сигнаконтотеид

Сустосигнаконтотеид

Сустисигнаконтотеид

Субссигнаконтотеид

Суперссигнаконтотеид

Сустесигнаконтотеид

Сустасигнаконтотеид

Сигнитат

Сустосигнитат

Сустисигнитат

Субссигнитат

Суперссигнитат

Сустесигнитат

Сустасигнитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-HEIUY-BC/A-6
DT-HEIUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Контетат

Сигноконтетат

Сигниконтетат

Трансконтетат

Инсигконтетат

Сигнеконтетат

Сигнаконтетат

Контетант

Сигноконтетант

Сигниконтетант

Трансконтетант

Инсигконтетант

Сигнеконтетант

Сигнаконтетант

Естконтединт

Сигноестконтединт

Сигниестконтединт

Трансестконтединт

Инсигестконтединт

Сигнеестконтединт

Сигнаестконтединт

Узеконтединт

Сигноузеконтединт

Сигниузеконтединт

Трансузеконтединт

Инсигузеконтединт

Сигнеузеконтединт

Сигнаузеконтединт

Контединт

Сигноконтединт

Сигниконтединт

Трансконтединт

Инсигконтединт

Сигнеконтединт

Сигнаконтединт

Контедент

Сигноконтедент

Сигниконтедент

Трансконтедент

Инсигконтедент

Сигнеконтедент

Сигнаконтедент

Контетит

Сигноконтетит

Сигниконтетит

Трансконтетит

Инсигконтетит

Сигнеконтетит

Сигнаконтетит

Контотеид

Сигноконтотеид

Сигниконтотеид

Трансконтотеид

Инсигконтотеид

Сигнеконтотеид

Сигнаконтотеид

HI-Хипертипотеид

Сигнотеид

Сигнитит

Транссигнитит

Инсигнитит

Сигнитант

Сигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Сметен
икономически
актив

Трансцентална значимост
на сметния
икономически
актив

Инцентална
значимост на
сметния икономически актив

Ползваем
икономически
актив

Трансцентална значимост
на ползваемия
икономически
актив

Инцентална
значимост на
ползваемия
икономически
актив

Икономически
актив

Трансцентална значимост
на икономическия актив

Инцентална
значимост на
икономическия актив

Икономическо състояние

Трансцентална значимост
на икономическото състояние

Инцентална
значимост на
икономическото състояние

Градивен
HI-хипертипотеид

Трансцентална икономическа значимост

Инцентална
икономическа
значимост

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIUY-BC/A-1); (опцията стати
се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустоконтетат

Сустосигноконтетат

Сустосигниконтетат

Сустотрансконтетат

Сустоинсигконтетат

Сустосигнеконтетат

Сустосигнаконте
-тат

Сустоконтетант

Сустосигноконтетант

Сустосигниконтетант

Сустотрансконтетант

Сустоинсигконтетант

Сустосигнеконтетант

Сустосигнаконтетант

Сустоестконтединт

Сустосигноестконтединт

Сустосигниестконтединт

Сустотрансестконтединт

Сустоинсигестконтединт

Сустосигнеестконтединт

Сустосигнаестконтединт

Сустоузеконтединт

Сустосигноузеконтединт

Сустосигниузеконтединт

Сустотрансузеконтединт

Сустоинсигузеконтединт

Сустосигнеузеконтединт

Сустосигнаузеконтединт

Сустоконтединт

Сустосигноконтединт

Сустосигниконтединт

Сустотрансконтединт

Сустоинсигконтединт

Сустосигнеконтединт

Сустосигнаконтединт

Сустоконтедент

Сустосигноконтедент

Сустосигниконтедент

Сустотрансконтедент

Сустоинсигконтедент

Сустосигнеконтедент

Сустосигнаконтедент

Сустоконтетит

Сустосигноконтетит

Сустосигниконтетит

Сустотрансконтетит

Сустоинсигконтетит

Сустосигнеконтетит

Сустосигнаконтетит

Сустоконтотеид

Сустосигноконтотеид

Сустосигниконтотеид

Сустотрансконтотеид

Сустоинсигконтотеид

Сустосигнеконтотеид

Сустосигнаконтотеид

Сустотаид

Сустосигнотеид

Сустосигнитит

Сустотранссигнитит

Сустоинсигнитит

Сустосигнитант

Сустосигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустиконтетат

Сустисигноконтетат

Сустисигниконтетат

Суститрансконтетат

Сустиинсигконтетат

Сустисигнеконтетат

Сустисигнаконте
-тат

Сустиконтетант

Сустисигноконтетант

Сустисигниконтетант

Суститрансконтетант

Сустиинсигконтетант

Сустисигнеконтетант

Сустисигнаконтетант

Сустиестконтединт

Сустисигноестконтединт

Сустисигниестконтединт

Суститрансестконтединт

Сустиинсигестконтединт

Сустисигнеестконтединт

Сустисигнаестконтединт

Сустиузеконтединт

Сустисигноузеконтединт

Сустисигниузеконтединт

Суститрансузеконтединт

Сустиинсигузеконтединт

Сустисигнеузеконтединт

Сустисигнаузеконтединт

Сустиконтединт

Сустисигноконтединт

Сустисигниконтединт

Суститрансконтединт

Сустиинсигконтединт

Сустисигнеконтединт

Сустисигнаконтединт

Сустиконтедент

Сустисигноконтедент

Сустисигниконтедент

Суститрансконтедент

Сустиинсигконтедент

Сустисигнеконтедент

Сустисигнаконтедент

Сустиконтетит

Сустисигноконтетит

Сустисигниконтетит

Суститрансконтетит

Сустиинсигконтетит

Сустисигнеконтетит

Сустисигнаконтетит

Сустиконтотеид

Сустисигноконтотеид

Сустисигниконтотеид

Суститрансконтотеид

Сустиинсигконтотеид

Сустисигнеконтотеид

Сустисигнаконтотеид

Сустататит

Сустисигнотеид

Сустисигнитит

Суститранссигнитит

Сустиинсигнитит

Сустисигнитант

Сустисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субсконтетат

Субссигноконтетат

Субссигниконтетат

Субстрансконтетат

Субсинсигконтетат

Субссигнеконтетат

Субссигнаконте
-тат

Субсконтетант

Субссигноконтетант

Субссигниконтетант

Субстрансконтетант

Субсинсигконтетант

Субссигнеконтетант

Субссигнаконтетант

Субсестконтединт

Субссигноестконтединт

Субссигниестконтединт

Субстрансестконтединт

Субсинсигестконтединт

Субссигнеестконтединт

Субссигнаестконтединт

Субсузеконтединт

Субссигноузеконтединт

Субссигниузеконтединт

Субстрансузеконтединт

Субсинсигузеконтединт

Субссигнеузеконтединт

Субссигнаузеконтединт

Субсконтединт

Субссигноконтединт

Субссигниконтединт

Субстрансконтединт

Субсинсигконтединт

Субссигнеконтединт

Субссигнаконтединт

Субсконтедент

Субссигноконтедент

Субссигниконтедент

Субстрансконтедент

Субсинсигконтедент

Субссигнеконтедент

Субссигнаконтедент

Субсконтетит

Субссигноконтетит

Субссигниконтетит

Субстрансконтетит

Субсинсигконтетит

Субссигнеконтетит

Субссигнаконтетит

Субс-

Субссигноконтотеид

Субссигниконтотеид

Субстрансконтотеид

Субсинсигконтотеид

Субссигнеконтотеид

Субссигнаконтотеид

Субссигнотеид

Субссигнитит

Субстранссигнитит

Субсинсигнитит

Субссигнитант

Субссигнитат

контотеид

Субстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Суперсконтетат

Суперссигноконтетат

Суперссигниконтетат

Суперстрансконтетат

Суперсинсигконтетат

Суперссигнеконтетат

Суперссигнаконте
-тат

Суперсконтетант

Суперссигноконтетант

Суперссигниконтетант

Суперстрансконтетант

Суперсинсигконтетант

Суперссигнеконтетант

Суперссигнаконтетант

Суперсестконтединт

Суперссигноестконтединт

Суперссигниестконтединт

Суперстрансестконтединт

Суперсинсигестконтединт

Суперссигнеестконтединт

Суперссигнаестконтединт

Суперсузеконтединт

Суперссигноузеконтединт

Суперссигниузеконтединт

Суперстрансузеконтединт

Суперсинсигузеконтединт

Суперссигнеузеконтединт

Суперссигнаузеконтединт

Суперсконтединт

Суперссигноконтединт

Суперссигниконтединт

Суперстрансконтединт

Суперсинсигконтединт

Суперссигнеконтединт

Суперссигнаконтединт

Суперсконтедент

Суперссигноконтедент

Суперссигниконтедент

Суперстрансконтедент

Суперсинсигконтедент

Суперссигнеконтедент

Суперссигнаконтедент

Суперсконтетит

Суперссигноконтетит

Суперссигниконтетит

Суперстрансконтетит

Суперсинсигконтетит

Суперссигнеконтетит

Суперссигнаконтетит

Суперсконтотеид

Суперссигноконтотеид

Суперссигниконтотеид

Суперстрансконтотеид

Суперсинсигконтотеид

Суперссигнеконтотеид

Суперссигнаконтотеид

Суперстат

Суперссигнотеид

Суперссигнитит

Суперстранссигнитит

Суперсинсигнитит

Суперссигнитант

Суперссигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустеконтетат

Сустесигноконтетат

Сустесигниконтетат

Сустетрансконтетат

Сустеинсигконтетат

Сустесигнеконтетат

Сустесигнаконте
-тат

Сустеконтетант

Сустесигноконтетант

Сустесигниконтетант

Сустетрансконтетант

Сустеинсигконтетант

Сустесигнеконтетант

Сустесигнаконтетант

Сустеестконтединт

Сустесигноестконтединт

Сустесигниестконтединт

Сустетрансестконтединт

Сустеинсигестконтединт

Сустесигнеестконтединт

Сустесигнаестконтединт

Сустеузеконтединт

Сустесигноузеконтединт

Сустесигниузеконтединт

Сустетрансузеконтединт

Сустеинсигузеконтединт

Сустесигнеузеконтединт

Сустесигнаузеконтединт

Сустеконтединт

Сустесигноконтединт

Сустесигниконтединт

Сустетрансконтединт

Сустеинсигконтединт

Сустесигнеконтединт

Сустесигнаконтединт

Сустеконтедент

Сустесигноконтедент

Сустесигниконтедент

Сустетрансконтедент

Сустеинсигконтедент

Сустесигнеконтедент

Сустесигнаконтедент

Сустеконтетит

Сустесигноконтетит

Сустесигниконтетит

Сустетрансконтетит

Сустеинсигконтетит

Сустесигнеконтетит

Сустесигнаконтетит

Сустеконтотеид

Сустесигноконтотеид

Сустесигниконтотеид

Сустетрансконтотеид

Сустеинсигконтотеид

Сустесигнеконтотеид

Сустесигнаконтотеид

Сустататант

Сустесигнотеид

Сустесигнитит

Сустетранссигнитит

Сустеинсигнитит

Сустесигнитант

Сустесигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустаконтетат

Сустасигноконтетат

Сустасигниконтетат

Сустатрансконтетат

Сустаинсигконтетат

Сустасигнеконтетат

Сустасигнаконте
-тат

Сустаконтетант

Сустасигноконтетант

Сустасигниконтетант

Сустатрансконтетант

Сустаинсигконтетант

Сустасигнеконтетант

Сустасигнаконтетант

Сустаестконтединт

Сустасигноестконтединт

Сустасигниестконтединт

Сустатрансестконтединт

Сустаинсигестконтединт

Сустасигнеестконтединт

Сустасигнаестконтединт

Сустаузеконтединт

Сустасигноузеконтединт

Сустасигниузеконтединт

Сустатрансузеконтединт

Сустаинсигузеконтединт

Сустасигнеузеконтединт

Сустасигнаузеконтединт

Сустаконтединт

Сустасигноконтединт

Сустасигниконтединт

Сустатрансконтединт

Сустаинсигконтединт

Сустасигнеконтединт

Сустасигнаконтединт

Сустаконтедент

Сустасигноконтедент

Сустасигниконтедент

Сустатрансконтедент

Сустаинсигконтедент

Сустасигнеконтедент

Сустасигнаконтедент

Сустаконтетит

Сустасигноконтетит

Сустасигниконтетит

Сустатрансконтетит

Сустаинсигконтетит

Сустасигнеконтетит

Сустасигнаконтетит

Сустаконтотеид

Сустасигноконтотеид

Сустасигниконтотеид

Сустатрансконтотеид

Сустаинсигконтотеид

Сустасигнеконтотеид

Сустасигнаконтотеид

Сустататат

Сустасигнотеид

Сустасигнитит

Сустатранссигнитит

Сустаинсигнитит

Сустасигнитант

Сустасигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

DT-HEIUY-AB/C-9
DT-HEIUY-AB/C-8
DT-HEIUY-AB/C-7
DT-HEIUY-AB/C-6
DT-HEIUY-AB/C-5
DT-HEIUY-AB/C-4
DT-HEIUY-AB/C-3
DT-HEIUY-AB/C-2
A
DT-HEIUY-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

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

Сигнитат

Сустосигнитат

Сустисигнитат

Субссигнитат

Суперссигнитат

Сустесигнитат

Сустасигнитат

Сигнитант

Сустосигнитант

Сустисигнитант

Субссигнитант

Суперссигнитант

Сустесигнитант

Сустасигнитант

Инсигнитит

Сустоинсигнитит

Сустиинсигнитит

Субсинсигнитит

Суперсинсигнитит

Сустеинсигнитит

Сустаинсигнитит

Транссигнитит

Сустотранссигнитит

Суститранссигнитит

Субстранссигнитит

Суперстранссигнитит

Сустетранссигнитит

Сустатранссигнитит

Сигнитит

Сустосигнитит

Сустисигнитит

Субссигнитит

Суперссигнитит

Сустесигнитит

Сустасигнитит

Сигнотеид

Сустосигнотеид

Сустисигнотеид

Субссигнотеид

Суперссигнотеид

Сустесигнотеид

Сустасигнотеид

HI-Хипертипотеид

Сустотаид

Сустататит

Субстат

Суперстат
(запас)

Сустататант

Сустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

мическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна иконо-

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

Инцентална икономическа
значимост

Съставност на
инценталната
икономическа
значимост

Запас на инценталната
икономическа
значимост

Трансцентална икономическа
значимост

Съставност на
трансценталната икономическа значимост

Запас на трансценталната
икономическа
значимост

Икономическа
съставност

Икономически
запас

Градивен
HI-хипертипотеид

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HEIUY-AB/C-1); (опцията стати се
подразбира)

94

1038

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнаконтотеид

Сустосигнаконтотеид

Сустисигнаконтотеид

Субссигнаконтотеид

Суперссигнаконтотеид

Сустесигнаконтотеид

Сустасигнаконтотеид

Сигнеконтотеид

Сустосигнеконтотеид

Сустисигнеконтотеид

Субссигнеконтотеид

Суперссигнеконтотеид

Сустесигнеконтотеид

Сустасигнеконтотеид

Инсигконтотеид

Сустоинсигконтотеид

Сустиинсигконтотеид

Субсинсигконтотеид

Суперсинсигконтотеид

Сустеинсигконтотеид

Сустаинсигконтотеид

Трансконтотеид

Сустотрансконтотеид

Суститрансконтотеид

Субстрансконтотеид

Суперстрансконтотеид

Сустетрансконтотеид

Сустатрансконтотеид

Сигниконтотеид

Сустосигниконтотеид

Сустисигниконтотеид

Субссигниконтотеид

Суперссигниконтотеид

Сустесигниконтотеид

Сустасигниконтотеид

Сигноконтотеид

Сустосигноконтотеид

Сустисигноконтотеид

Субссигноконтотеид

Суперссигноконтотеид

Сустесигноконтотеид

Сустасигноконтотеид

Контотеид

Сустоконтотеид

Сустиконтотеид

Субсконтотеид

Суперсконтотеид

Сустеконтотеид

Сустаконтотеид

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнаконтетит

Сустосигнаконтетит

Сустисигнаконтетит

Субссигнаконтетит

Суперссигнаконтетит

Сустесигнаконтетит

Сустасигнаконтетит

Сигнеконтетит

Сустосигнеконтетит

Сустисигнеконтетит

Субссигнеконтетит

Суперссигнеконтетит

Сустесигнеконтетит

Сустасигнеконтетит

Инсигконтетит

Сустоинсигконтетит

Сустиинсигконтетит

Субсинсигконтетит

Суперсинсигконтетит

Сустеинсигконтетит

Сустаинсигконтетит

Трансконтетит

Сустотрансконтетит

Суститрансконтетит

Субстрансконтетит

Суперстрансконтетит

Сустетрансконтетит

Сустатрансконтетит

Сигниконтетит

Сустосигниконтетит

Сустисигниконтетит

Субссигниконтетит

Суперссигниконтетит

Сустесигниконтетит

Сустасигниконтетит

Сигноконтетит

Сустосигноконтетит

Сустисигноконтетит

Субссигноконтетит

Суперссигноконтетит

Сустесигноконтетит

Сустасигноконтетит

Контeтит

Сустоконтетит

Сустиконтетит

Субсконтетит

Суперсконтетит

Сустеконтетит

Сустаконтетит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнаконтедент

Сустосигнаконтедент

Сустисигнаконтедент

Субссигнаконтедент

Суперссигнаконтедент

Сустесигнаконтедент

Сустасигнаконтедент

Сигнеконтедент

Сустосигнеконтедент

Сустисигнеконтедент

Субссигнеконтедент

Суперссигнеконтедент

Сустесигнеконтедент

Сустасигнеконтедент

Инсигконтедент

Сустоинсигконтедент

Сустиинсигконтедент

Субсинсигконтедент

Суперсинсигконтедент

Сустеинсигконтедент

Сустаинсигконтедент

Трансконтедент

Сустотрансконтедент

Суститрансконтедент

Субстрансконтедент

Суперстрансконтедент

Сустетрансконтедент

Сустатрансконтедент

Сигниконтедент

Сустосигниконтедент

Сустисигниконтедент

Субссигниконтедент

Суперссигниконтедент

Сустесигниконтедент

Сустасигниконтедент

Сигноконтедент

Сустосигноконтедент

Сустисигноконтедент

Субссигноконтедент

Суперссигноконтедент

Сустесигноконтедент

Сустасигноконтедент

Контeдент

Сустоконтедент

Сустиконтедент

Субсконтедент

Суперсконтедент

Сустеконтедент

Сустаконтедент

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнаконтединт

Сустосигнаконтединт

Сустисигнаконтединт

Субссигнаконтединт

Суперссигнаконтединт

Сустесигнаконтединт

Сустасигнаконтединт

Сигнеконтединт

Сустосигнеконтединт

Сустисигнеконтединт

Субссигнеконтединт

Суперссигнеконтединт

Сустесигнеконтединт

Сустасигнеконтединт

Инсигконтединт

Сустоинсигконтединт

Сустиинсигконтединт

Субсинсигконтединт

Суперсинсигконтединт

Сустеинсигконтединт

Сустаинсигконтединт

Трансконтединт

Сустотрансконтединт

Суститрансконтединт

Субстрансконтединт

Суперстрансконтединт

Сустетрансконтединт

Сустатрансконтединт

Сигниконтединт

Сустосигниконтединт

Сустисигниконтединт

Субссигниконтединт

Суперссигниконтединт

Сустесигниконтединт

Сустасигниконтединт

Сигноконтединт

Сустосигноконтединт

Сустисигноконтединт

Субссигноконтединт

Суперссигноконтединт

Сустесигноконтединт

Сустасигноконтединт

Контeдинт

Сустоконтединт

Сустиконтединт

Субсконтединт

Суперсконтединт

Сустеконтединт

Сустаконтединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнаузеконтединт

Сустосигнаузеконтединт

Сустисигнаузеконтединт

Субссигнаузеконтединт

Суперссигнаузеконтединт

Сустесигнаузеконтединт

Сустасигнаузеконтединт

Сигнеузеконтединт

Сустосигнеузеконтединт

Сустисигнеузеконтединт

Субссигнеузеконтединт

Суперссигнеузеконтединт

Сустесигнеузеконтединт

Сустасигнеузеконт
единт

Инсигузеконтединт

Сустоинсигузеконт
единт

Сустиинсигузеконт
единт

Субсинсигузеконт
единт

Суперсинсигузеконт
единт

Сустеинсигузеконтединт

Сустаинсигузеконтединт

Трансузеконтединт

Сустотрансузеконтединт

Суститрансузеконтединт

Субстрансузеконт
единт

Суперстрансузеконте-динт

Сустетрансузеконтединт

Сустатрансузеконтединт

Сигниузеконтединт

Сустосигниузеконт
единт

Сустисигниузеконтединт

Субссигниузеконтединт

Суперссигниузеконтединт

Сустесигниузеконтединт

Сустасигниузеконтединт

Сигноузеконтединт

Сустосигноузеконт
единт

Сустисигноузеконтединт

Субссигноузеконтединт

Суперссигноузеконтединт

Сустесигноузеконтединт

Сустасигноузеконтединт

Узеконтeдинт

Сустоузеконтединт

Сустиузеконтединт

Субсузеконтединт

Суперсузеконтединт

Сустеузеконтединт

Сустаузеконтединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнаестконтединт

Сустосигнаестконтединт

Сустисигнаестконтединт

Субссигнаестконтединт

Суперссигнаестконтединт

Сустесигнаестконтединт

Сустасигнаестконтединт

Сигнеестконтединт

Сустосигнеестконтединт

Сустисигнеестконтединт

Субссигнеестконтединт

Суперссигнеестконтединт

Сустесигнеестконтединт

Сустасигнеестконтединт

Инсигестконтединт

Сустоинсигестконтединт

Сустиинсигестконт
единт

Субсинсигестконт
единт

Суперсинсигестконт
единт

Сустеинсигестконтединт

Сустаинсигестконтединт

Трансестконтединт

Сустотрансестконтединт

Суститрансестконтединт

Субстрансестконт
единт

Суперстрансестконт
е-динт

Сустетрансестконтединт

Сустатрансестконтединт

Сигниестконтединт

Сустосигниестконтединт

Сустисигниестконтединт

Субссигниестконтединт

Суперссигниестконтединт

Сустесигниестконтединт

Сустасигниестконтединт

Сигноестконтединт

Сустосигноестконтединт

Сустисигноестконтединт

Субссигноестконтединт

Суперссигноестконтединт

Сустесигноестконтединт

Сустасигноестконтединт

Естконтeдинт

Сустоестконтединт

Сустиестконтединт

Субсестконтединт

Суперсестконтединт

Сустеестконтединт

Сустаестконтединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнаконтетант

Сустосигнаконтетант

Сустисигнаконтетант

Субссигнаконтетант

Суперссигнаконтетант

Сустесигнаконтетант

Сустасигнаконтетант

Сигнеконтетант

Сустосигнеконтетант

Сустисигнеконтетант

Субссигнеконтетант

Суперссигнеконтетант

Сустесигнеконтетант

Сустасигнеконтетант

Инсигконтетант

Сустоинсигконтетант

Сустиинсигконтетант

Субсинсигконтетант

Суперсинсигконтетант

Сустеинсигконтетант

Сустаинсигконтетант

Трансконтетант

Сустотрансконтетант

Суститрансконтетант

Субстрансконтетант

Суперстрансконтетант

Сустетрансконтетант

Сустатрансконтетант

Сигниконтетант

Сустосигниконтетант

Сустисигниконтетант

Субссигниконтетант

Суперссигниконтетант

Сустесигниконтетант

Сустасигниконтетант

Сигноконтетант

Сустосигноконтетант

Сустисигноконтетант

Субссигноконтетант

Суперссигноконтетант

Сустесигноконтетант

Сустасигноконтетант

Контeтант

Сустоконтетант

Сустиконтетант

Субсконтетант

Суперсконтетант

Сустеконтетант

Сустаконтетант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8. Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сигнаконтетат

Сустосигнаконтетат

Сустисигнаконтетат

Субссигнаконтетат

Суперссигнаконтетат

Сустесигнаконтетат

Сустасигнаконтетат

Сигнеконтетат

Сустосигнеконтетат

Сустисигнеконтетат

Субссигнеконтетат

Суперссигнеконтетат

Сустесигнеконтетат

Сустасигнеконтетат

Инсигконтетат

Сустоинсигконтетат

Сустиинсигконтетат

Субсинсигконтетат

Суперсинсигконтетат

Сустеинсигконтетат

Сустаинсигконтетат

Трансконтетат

Сустотрансконтетат

Суститрансконтетат

Субстрансконтетат

Суперстрансконтетат

Сустетрансконтетат

Сустатрансконтетат

Сигниконтетат

Сустосигниконтетат

Сустисигниконтетат

Субссигниконтетат

Суперссигниконтетат

Сустесигниконтетат

Сустасигниконтетат

Сигноконтетат

Сустосигноконтетат

Сустисигноконтетат

Субссигноконтетат

Суперссигноконтетат

Сустесигноконтетат

Сустасигноконтетат

Контeтат

Сустоконтетат

Сустиконтетат

Субсконтетат

Суперсконтетат

Сустеконтетат

Сустаконтетат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-HEIUY-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСОСУБТИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of
the implicite operative derelevant typical economic subexosubtiingredients) (*) –
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти (вж.), изградено от имащи диалектическа природа имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти и означавано с индекс DT-HESUY. Те са подредени според три класификационни
ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход), всеки съответстващ на едно от следните характерни за оперативната
типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна
сустататантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо
същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/
(вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна
същностна икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност и външната икономическа определеност (вж. икономическа
същност и икономическо явление); (3) ингредиентна контетантна икономическа стратификационност (същото като ценностна икономическа ингредиентност; вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите между
вътрешното икономическо състояние и външното икономическо състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически
ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на
едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например контединт на
инсигнитита, контединт на инсигнитита на субстата).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсактив, което означава субстант на актива; трансконтив, което означава трансцентит на контива; сустеспецитит, което означава сустататант на специтита).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са оперативни икономически ингредиенти (с индекс H), т.е.
принадлежат на оперативната икономика и, по-специално, на оперативната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на конструктивната икономика (на конструктивната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са повече чувствителни към въздействията на външната (околната) среда (вж.
ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си качество те едновременно са операционална конкретизация на цялостностните концептуални дерелвантни типични икономически ексосубтиингредиенти и адап-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тационна конкретизация на цялостностните рационални дерелвантни типични
икономически ексосубтиингредиенти.
Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на оперативните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
концептуалтните ингредиенти и само една от възможните адаптационни конкретизации на рационалншите ингредиенти. Затова всички те
едновременно са ексоконцептуални и адапторационални ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически HSхипертипотеид, т.е. оперативен икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност, има следните значения (изходни
икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотаид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната сустататантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустататит (съкр. – субтисусти) – единство на
икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
4. Икономически субтисубстат (съкр. – субтисубс) (същото като икономическа субтисъставност).
5. Икономически субтисуперстат (съкр. – субтисуперс) (същото като икономически субтизапас).
6. Икономически субтисустататант (съкр. – субтисусте) – общо понятие
за икономически субтисубстат и икономически субтисуперстат.
7. Икономически субтисустататат (съкр. – субтисуста) – двойка, състояща
се от икономическия субтисубстат и икономическия субтисуперстат.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната сигнитантна
икономическа стратификационност (сигни е съкратено от significance –
значимост), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Икономически субтисигнотеид (съкр. – субтисигно) (същото като икономическа реализираност) – общо понятие за субективните значения на ингредиентната сигнитантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисигнитит (съкр. – субтисигни) (същото като уницентална икономическа субтизначимост и като икономически диспотит) –
единство на икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
4. Икономически субтитранссигнитит (съкр. – субтитранс) (същото като
трансцентална икономическа субтизначимост и като икономическа ценност).
5. Икономически субтиинсигнитит (съкр. – субтиинсиг) (същото като инцентална икономическа субтизначимост и като икономическа феност).
6. Икономически субтисигнитант (съкр. – субтисигне) (същото като центална икономическа субтизначимост и като икономически диспотант) – общо
понятие за икономически субтитранссигнитит и икономически субтиинсигнитит.
7. Икономически субтисигнитат (съкр. – субтисигна) (същото като икономически диспотат) – двойка, състояща се от икономическия субтитранссигнитит и икономическия субтиинсигнитит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната контетантна
икономическа стратификационност (конт е съкратено от contentment –
удовлетвореност), има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Оперативен икономически субти-хипертипотеид (икономически HSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиконтотеид (съкр. – субтиконто) – общо понятие за
субективните значения на ингредиентната контетантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиконтетит (съкр. – субтиконти) (същото като икономическа субтиудовлетвореност) – единство на икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
4. Икономически субтиконтедент (съкр. – субтиконде) (същото като икономическа субтиизгодност и като икономическо субтисъстояние).
5. Икономически субтиконтединт (съкр. – субтиконди) (същото като икономическа субтизадоволеност и като икономически субтиактив).
6. Икономически субтиузеконтединт (съкр. – субтиузеконди) (узе е съкратено от usable – ползваем) (същото като икономическа ползваема субтизадо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------воленост, като ползваем икономически субтиактив и като икономическа полезност).
7. Икономически субтиестконтединт (съкр. – субтиестконди) (ест е съкратено от estimateness – сметност) (същото като икономическа сметна субтизадоволеност, като сметен икономически субтиактив и като икономическа
стойност).
8. Икономически субтиконтетант (съкр. – субтиконте) (същото като икономическа субтипригодност) – общо понятие за икономически субтиконтедент
и икономически субтиконтединт.
9. Икономически субтиконтетат (съкр. – субтиконта) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтедент и икономическия субтиконтединт.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 23 на брой, вкл. 2 допълнителни). Тъй като
тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – сигнитантен, сустататантен и контетантен), въпросното
описание е направено по три начина: (1) като сигнотеидно-разгърнати контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESUY-AC/B) (вж. фигури 1 и
от 1.1 до 1.7), (2) като сустотаидно-разгърнати контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти (с индекс DT-HESUY-BC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като
контотеидно-разгърнати сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти (с индекс DTHESUY-AB/C) (вж. фигури 3 и от 3.1 до 3.9). В електронния вариант градивните ингредиенти са маркирани в червено. Само за тях са построени и отделни
двумерни таблици 1.1а, 2.1а и 3.1а, в които съответстващите ингредиенти са
представени в разгърнат вид.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-HESUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на сигнотеидно-разгърнатите контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтетат

Субтисустоконтетат

Субтисустиконтетат

Субтисубсконтетат

Субтисуперсконтетат

Субтисустеконтетат

Субтисустаконтетат

Субтиконтетант

Субтисустоконтетант

Субтисустиконтетант

Субтисубсконтетант

Субтисуперсконтетант

Субтисустеконтетант

Субтисустаконтетант

Субтиестконтединт

Субтисустоестконтединт

Субтисустиестконтединт

Субтисубс
естконтединт

Субтисуперсестконтединт

Субтисустеестконтединт

Субтисустаестконтединт

Субтиузеконтединт

Субтисустоузеконтединт

Субтисустиузеконтединт

Субтисубсузеконтединт

Субтисуперсузеконтединт

Субтисустеузеконтединт

Субтисустаузеконтединт

Субтиконтединт

Субтисустоконтединт

Субтисустиконтединт

Субтисубсконтединт

Субтисуперсконтединт

Субтисустеконтединт

Субтисустаконтединт

Субтиконтедент

Субтисустоконтедент

Субтисустиконтедент

Субтисубсконтедент

Субтисуперсконтедент

Субтисустеконтедент

Субтисустаконтедент

Субтиконтетит

Субтисустоконтетит

Субтисустиконтетит

Субтисубсконтетит

Субтисуперсконтетит

Субтисустеконтетит

Субтисустаконтетит

Субтиконтотеид

Субтисустоконтотеид

Субтисустиконтотеид

Субтисубсконтотеид

Субтисуперсконтотеид

Субтисустеконтотеид

Субтисустаконтотеид

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтисубстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

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

Икономическа
стойност

Субтисъставност на икономическата
стойност

Субтизапас на
икономическата стойност

Икономическа
полезност

Субтисъставност на икономическата
полезност

Субтизапас на
икономическата полезност

Икономически
субтиактив

Субтисъставност на икономическия
субтиактив

Субтизапас на
икономическия субтиактив

Икономическо субтисъстояние

Субсисъставност на икономическото
субтисъстояние

Субтизапас на
икономическото субтисъстояние

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Икономически
субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 1.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сустататантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESUY-AC/B-1)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигноконтетат

Субтисустосигноконтетат

Субтисустисигноконтетат

Субтисубссигноконтетат

Субтисуперссигноконтетат

Субтисустесигноконтетат

Субтисустасигноконтетат

Субтисигноконтетант

Субтисустосигноконтетант

Субтисустисигноконтетант

Субтисубссигноконтетант

Субтисуперссигноконтетант

Субтисустесигноконтетант

Субтисустасигноконтетант

Субтисигноестконтединт

Субтисустосигноестконтединт

Субтисустисигноестконтединт

Субтисубссигноестконтединт

Субтисуперссигноестконтединт

Субтисустесигноестконтединт

Субтисустасигноестконтединт

Субтисигноузеконтединт

Субтисустосигноузеконтединт

Субтисустисигноузеконтединт

Субтисубссигноузеконтединт

Субтисуперссигноузеконтединт

Субтисустесигноузеконтединт

Субтисустасигноузеконтединт

Субтисигноконтединт

Субтисустосигноконтединт

Субтисустисигноконтединт

Субтисубссигноконтединт

Субтисуперссигноконтединт

Субтисустесигноконтединт

Субтисустасигноконтединт

Субтисигноконтедент

Субтисустосигноконтедент

Субтисустисигноконтедент

Субтисубссигноконтедент

Субтисуперссигноконтедент

Субтисустесигноконтедент

Субтисустасигноконтедент

Субтисигноконтетит

Субтисустосигноконтетит

Субтисустисигноконтетит

Субтисубссигноконтетит

Субтисуперссигноконтетит

Субтисустесигноконтетит

Субтисустасигноконтетит

Субтисигноконтотеид

Субтисустосигноконтотеид

Субтисустисигноконтотеид

Субтисубссигноконтотеид

Субтисуперссигноконтотеид

Субтисустесигноконтотеид

Субтисустасигноконтотеид

Субтисигнотеид

Субтисустосигнотеид

Субтисустисигнотеид

Субтисубссигнотеид

Субтисуперссигнотеид

Субтисустесигнотеид

Субтисустасигнотеид

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на сигнотеидните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигниконтетат

Субтисустосигниконтетат

Субтисустисигниконтетат

Субтисубссигниконтетат

Субтисуперссигниконтетат

Субтисустесигниконтетат

Субтисустасигниконтетат

Субтисигниконтетант

Субтисустосигниконтетант

Субтисустисигниконтетант

Субтисубссигниконтетант

Субтисуперссигниконтетант

Субтисустесигниконтетант

Субтисустасигниконтетант

Субтисигниестконтединт

Субтисустисигниестконтединт

Субтисустисигниестконтединт

Субтисубссигниестконтединт

Субтисуперссигниестконтединт

Субтисустесигниестконтединт

Субтисустасигниестконтединт

Субтисигниузеконтединт

Субтисустосигниузеконтединт

Субтисустисигниузеконтединт

Субтисубссигниузеконтединт

Субтисуперссигниузеконтединт

Субтисустесигниузеконтединт

Субтисустасигниузеконтединт

Субтисигниконтединт

Субтисустосигниконтединт

Субтисустисигниконтединт

Субтисубссигниконтединт

Субтисуперссигниконтединт

Субтисустесигниконтединт

Субтисустасигниконтединт

Субтисигниконтедент

Субтисустосигниконтедент

Субтисустисигниконтедент

Субтисубссигниконтедент

Субтисуперссигниконтедент

Субтисустесигниконтедент

Субтисустасигниконтедент

Субтисигниконтетит

Субтисустосигниконтетит

Субтисустисигниконтетит

Субтисубссигниконтетит

Субтисуперссигниконтетит

Субтисустесигниконтетит

Субтисустасигниконтетит

Субтисигниконтотеид

Субтисустосигниконтотеид

Субтисустисигниконтотеид

Субтисубссигниконтотеид

Субтисуперссигниконтотеид

Субтисустесигниконтотеид

Субтисустасигниконтотеид

Субтисигнитит

Субтисустосигнитит

Субтисустисигнитит

Субтисубссигнитит

Субтисуперссигнитит

Субтисустесигнитит

Субтисустасигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на сигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтитрансконтетат

Субтисустотрансконтетат

Субтисуститрансконтетат

Субтисубстрансконтетат

Субтисуперстрансконтетат

Субтисустетрансконтетат

Субтисустатрансконтетат

Субтитрансконтетант

Субтисустотрансконтетант

Субтисуститрансконтетант

Субтисубстрансконтетант

Субтисуперстрансконтетант

Субтисустетрансконтетант

Субтисустатрансконтетант

Субтитрансестконтединт

Субтисуститрансестконтединт

Субтисуститрансестконтединт

Субтисубстрансестконтединт

Субтисуперстрансестконтединт

Субтисустетрансестконтединт

Субтисустатрансестконтединт

Субтитрансузеконтединт

Субтисустотрансузеконтединт

Субтисуститрансузеконтединт

Субтисубстрансузеконтединт

Субтисуперстрансузеконтединт

Субтисустетрансузеконтединт

Субтисустатрансузеконтединт

Субтитрансконтединт

Субтисустотрансконтединт

Субтисуститрансконтединт

Субтисубстрансконтединт

Субтисуперстрансконтединт

Субтисустетрансконтединт

Субтисустатрансконтединт

Субтитрансконтедент

Субтисустотрансконтедент

Субтисуститрансконтедент

Субтисубстрансконтедент

Субтисуперстрансконтедент

Субтисустетрансконтедент

Субтисустатрансконтедент

Субтитрансконтетит

Субтисустотрансконтетит

Субтисуститрансконтетит

Субтисубстрансконтетит

Субтисуперстрансконтетит

Субтисустетрансконтетит

Субтисустатрансконтетит

Субтитрансконтотеид

Субтисустотрансконтотеид

Субтисуститрансконтотеид

Субтисубстрансконтотеид

Субтисуперстрансконтотеид

Субтисустетрансконтотеид

Субтисустатрансконтотеид

Субтитранссигнитит

Субтисустотранссигнитит

Субтисуститранссигнитит

Субтисубстранссигнитит

Субтисуперстранссигнитит

Субтисустетранссигнитит

Субтисустатранссигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на транссигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиинсигконтетат

Субтисустоинсигконтетат

Субтисустиинсигконтетат

Субтисубсинсигтранс-

Субтисуперсинсигконтетат

Субтисустеинсигконтетат

Субтисустаинсигконтетат

Субтиинсигконтетант

Субтисустоинсигконтетант

Субтисустиинсигконтетант

Субтисубсинсигконтетант

Субтисуперсинсигконтетант

Субтисустеинсигконтетант

Субтисустаинсигконтетант

Субтиинсигестконтединт

Субтисустиинсигестконтединт

Субтисустиинсигестконтединт

Субтисубсинсигестконтединт

Субтисуперсинсигестконтединт

Субтисустеинсигестконтединт

Субтисустаинсигестконтединт

Субтиинсигузеконтединт

Субтисустоинсигузеконтединт

Субтисустиинсигузеконтединт

Субтисубсинсигузеконтединт

Субтисуперсинсигузеконтединт

Субтисустеинсигузеконтединт

Субтисустаинсигузеконтединт

Субтиинсигконтединт

Субтисустоинсигконтединт

Субтисустиинсигконтединт

Субтисубсинсигконтединт

Субтисуперсинсигконтединт

Субтисустеинсигконтединт

Субтисустаинсигконтединт

Субтиинсигконтедент

Субтисустоинсигконтедент

Субтисустиинсигконтедент

Субтисубсинсигконтедент

Субтисуперсинсигконтедент

Субтисустеинсигконтедент

Субтисустаинсигконтедент

Субтиинсигконтетит

Субтисустоинсигконтетит

Субтисустиинсигконтетит

Субтисубсинсигконтетит

Субтисуперсинсигконтетит

Субтисустеинсигконтетит

Субтисустаинсигконтетит

Субтиинсигконтотеид

Субтисустоинсигконтотеид

Субтисустиинсигконтотеид

Субтисубсинсигконтотеид

Субтисуперсинсигконтотеид

Субтисустеинсигконтотеид

Субтисустаинсигконтотеид

Субтиинсигнитит

Субтисустоинсигнитит

Субтисустиинсигнитит

Субтисубсинсигнитит

Субтисуперсинсигнитит

Субтисустеинсигнитит

Субтисустаинсигнитит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инсигнититните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнеконтетат

Субтисустосигнеконтетат

Субтисустисигнеконтетат

Субтисубссигнеконтетат

Субтисуперссигнеконтетат

Субтисустесигнеконтетат

Субтисустасигнеконтетат

Субтисигнеконтетант

Субтисустосигнеконтетант

Субтисустисигнеконтетант

Субтисубссигнеконтетант

Субтисуперссигнеконтетант

Субтисустесигнеконтетант

Субтисустасигнеконтетант

Субтисигнеестконтединт

Субтисустисигнеестконтединт

Субтисустисигнеестконтединт

Субтисубссигнеестконтединт

Субтисуперссигнеестконтединт

Субтисустесигнеестконтединт

Субтисустасигнеестконтединт

Субтисигнеузеконтединт

Субтисустосигнеузеконтединт

Субтисустисигнеузеконтединт

Субтисубссигнеузеконтединт

Субтисуперссигнеузеконтединт

Субтисустесигнеузеконтединт

Субтисустасигнеузеконтединт

Субтисигнеконтединт

Субтисустосигнеконтединт

Субтисустисигнеконтединт

Субтисубссигнеконтединт

Субтисуперссигнеконтединт

Субтисустесигнеконтединт

Субтисустасигнеконтединт

Субтисигнеконтедент

Субтисустосигнеконтедент

Субтисустисигнеконтедент

Субтисубссигнеконтедент

Субтисуперссигнеконтедент

Субтисустесигнеконтедент

Субтисустасигнеконтедент

Субтисигнеконтетит

Субтисустосигнеконтетит

Субтисустисигнеконтетит

Субтисубссигнеконтетит

Субтисуперссигнеконтетит

Субтисустесигнеконтетит

Субтисустасигнеконтетит

Субтисигнеконтотеид

Субтисустосигнеконтотеид

Субтисустисигнеконтотеид

Субтисубссигнеконтотеид

Субтисуперссигнеконтотеид

Субтисустесигнеконтотеид

Субтисустасигнеконтотеид

Субтисигнитант

Субтисустосигнитант

Субтисустисигнитант

Субтисубссигнитант

Субтисуперссигнитант

Субтисустесигнитант

Субтисустасигнитант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на сигнитантните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнаконтетат

Субтисустосигнаконтетат

Субтисустисигнаконтетат

Субтисубссигнаконтетат

Субтисуперссигнаконтетат

Субтисустесигнаконтетат

Субтисустасигнаконтетат

Субтисигнаконтетант

Субтисустосигнаконтетант

Субтисустисигнаконтетант

Субтисубссигнаконтетант

Субтисуперссигнаконтетант

Субтисустесигнаконтетант

Субтисустасигнаконтетант

Субтисигнаестконтединт

Субтисустисигнаестконтединт

Субтисустисигнаестконтединт

Субтисубссигнаестконтединт

Субтисуперссигнаестконтединт

Субтисустесигнаестконтединт

Субтисустасигнаестконтединт

Субтисигнаузеконтединт

Субтисустосигнаузеконтединт

Субтисустисигнаузеконтединт

Субтисубссигнаузеконтединт

Субтисуперссигнаузеконтединт

Субтисустесигнаузеконтединт

Субтисустасигнаузеконтединт

Субтисигнаконтединт

Субтисустосигнаконтединт

Субтисустисигнаконтединт

Субтисубссигнаконтединт

Субтисуперссигнаконтединт

Субтисустесигнаконтединт

Субтисустасигнаконтединт

Субтисигнаконтедент

Субтисустосигнаконтедент

Субтисустисигнаконтедент

Субтисубссигнаконтедент

Субтисуперссигнаконтедент

Субтисустесигнаконтедент

Субтисустасигнаконтедент

Субтисигнаконтетит

Субтисустосигнаконтетит

Субтисустисигнаконтетит

Субтисубссигнаконтетит

Субтисуперссигнаконтетит

Субтисустесигнаконтетит

Субтисустасигнаконтетит

Субтисигнаконтотеид

Субтисустосигнаконтотеид

Субтисустисигнаконтотеид

Субтисубссигнаконтотеид

Субтисуперссигнаконтотеид

Субтисустесигнаконтотеид

Субтисустасигнаконтотеид

Субтисигнитат

Субтисустосигнитат

Субтисустисигнитат

Субтисубссигнитат

Субтисуперссигнитат

Субтисустесигнитат

Субтисустасигнитат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните контетантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-HESUY-BC/A-6
DT-HESUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотаидно-разгърнатите контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиконтетат

Субтисигноконтетат

Субтисигниконтетат

Субтитрансконтетат

Субтиинсигконтетат

Субтисигнеконтетат

Субтисигнаконтетат

Субтиконтетант

Субтисигноконтетант

Субтисигниконтетант

Субтитрансконтетант

Субтиинсигконтетант

Субтисигнеконтетант

Субтисигнаконтетант

Субтиестконтединт

Субтисигноестконтединт

Субтисигниестконтединт

Субтитрансестконтединт

Субтиинсигестконтединт

Субтисигнеестконтединт

Субтисигнаестконтединт

Субтиузеконтединт

Субтисигноузеконтединт

Субтисигниузеконтединт

Субтитрансузеконтединт

Субтиинсигузеконтединт

Субтисигнеузеконтединт

Субтисигнаузеконтединт

Субтиконтединт

Субтисигноконтединт

Субтисигниконтединт

Субтитрансконтединт

Субтиинсигконтединт

Субтисигнеконтединт

Субтисигнаконтединт

Субтиконтедент

Субтисигноконтедент

Субтисигниконтедент

Субтитрансконтедент

Субтиинсигконтедент

Субтисигнеконтедент

Субтисигнаконтедент

Субтиконтетит

Субтисигноконтетит

Субтисигниконтетит

Субтитрансконтетит

Субтиинсигконтетит

Субтисигнеконтетит

Субтисигнаконтетит

Субтиконтотеид

Субтисигноконтотеид

Субтисигниконтотеид

Субтитрансконтотеид

Субтиинсигконтотеид

Субтисигнеконтотеид

Субтисигнаконтотеид

HSХипертипотеид

Субтисигнотеид

Субтисигнитит

Субтитранссигнитит

Субтиинсигнитит

Субтисигнитант

Субтисигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

стратификационност

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа
стойност

Ценност на
икономическата стойност

Феност на
икономическата стойност

Икономическа
полезност

Ценност на
икономическата полезност

Феност на
икономическата полезност

Икономически
субтиактив

Ценност на
икономическия субтиактив

Феност на
икономическия субтиактив

Икономическо субтисъстояние

Ценност на
икономическото субтисъстояние

Феност на
икономическото субтисъстояние

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
ценност

Икономическа
феност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа
стратификационност
Фиг. 2.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни контетантно-сигнитантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESUY-BC/A-1)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустоконтетат

Субтисустосигноконтетат

Субтисустосигниконтетат

Субтисустотрансконтетат

Субтисустоинсигконтетат

Субтисустосигнеконтетат

Субтисустосигнаконтетат

Субтисустоконтетант

Субтисустосигноконтетант

Субтисустосигниконтетант

Субтисустотрансконтетант

Субтисустоинсигконтетант

Субтисустосигнеконтетант

Субтисустосигнаконтетант

Субтисустоестконтединт

Субтисустосигноестконтединт

Субтисустосигниестконтединт

Субтисустотрансестконтединт

Субтисустоинсигестконтединт

Субтисустосигнеестконтединт

Субтисустосигнаестконтединт

Субтисустоузеконтединт

Субтисустосигноузеконтединт

Субтисустосигниузеконтединт

Субтисустотрансузеконтединт

Субтисустоинсигузеконтединт

Субтисустосигнеузеконтединт

Субтисустосигнаузеконтединт

Субтисустоконтединт

Субтисустосигноконтединт

Субтисустосигниконтединт

Субтисустотрансконтединт

Субтисустоинсигконтединт

Субтисустосигнеконтединт

Субтисустосигнаконтединт

Субтисустоконтедент

Субтисустосигноконтедент

Субтисустосигниконтедент

Субтисустотрансконтедент

Субтисустоинсигконтедент

Субтисустосигнеконтедент

Субтисустосигнаконтедент

Субтисустоконтетит

Субтисустосигноконтетит

Субтисустосигниконтетит

Субтисустотрансконтетит

Субтисустоинсигконтетит

Субтисустосигнеконтетит

Субтисустосигнаконтетит

Субтисустоконтотеид

Субтисустосигноконтотеид

Субтисустосигниконтотеид

Субтисустотрансконтотеид

Субтисустоинсигконтотеид

Субтисустосигнеконтотеид

Субтисустосигнаконтотеид

Субтисустосигнотеид

Субтисустосигнитит

Субтисустотранссигнитит

Субтисустоинсигнитит

Субтисустосигнитант

Субтисустосигнитат

Субтисустотаид

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотаидните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустиконтетат

Субтисустисигноконтетат

Субтисустисигниконтетат

Субтисуститрансконтетат

Субтисустиинсигконтетат

Субтисустисигнеконтетат

Субтисустисигнаконтетат

Субтисустиконтетант

Субтисустисигноконтетант

Субтисустисигниконтетант

Субтисуститрансконтетант

Субтисустиинсигконтетант

Субтисустисигнеконтетант

Субтисустисигнаконтетант

Субтисустиестконтединт

Субтисустисигноестконтединт

Субтисустисигниестконтединт

Субтисуститрансестконтединт

Субтисустиинсигестконтединт

Субтисустисигнеестконтединт

Субтисустисигнаестконтединт

Субтисустиузеконтединт

Субтисустисигноузеконтединт

Субтисустисигниузеконтединт

Субтисуститрансузеконтединт

Субтисустиинсигузеконтединт

Субтисустисигнеузеконтединт

Субтисустисигнаузеконтединт

Субтисустиконтединт

Субтисустисигноконтединт

Субтисустисигниконтединт

Субтисуститрансконтединт

Субтисустиинсигконтединт

Субтисустисигнеконтединт

Субтисустисигнаконтединт

Субтисустиконтедент

Субтисустисигноконтедент

Субтисустисигниконтедент

Субтисуститрансконтедент

Субтисустиинсигконтедент

Субтисустисигнеконтедент

Субтисустисигнаконтедент

Субтисустиконтетит

Субтисустисигноконтетит

Субтисустисигниконтетит

Субтисуститрансконтетит

Субтисустиинсигконтетит

Субтисустисигнеконтетит

Субтисустисигнаконтетит

Субтисустиконтотеид

Субтисустисигноконтотеид

Субтисустисигниконтотеид

Субтисуститрансконтотеид

Субтисустиинсигконтотеид

Субтисустисигнеконтотеид

Субтисустисигнаконтотеид

Субтисустисигнотеид

Субтисустисигнитит

Субтисуститранссигнитит

Субтисустиинсигнитит

Субтисустисигнитант

Субтисустисигнитат

Субтисустататит

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустататитните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисубсконтетат

Субтисубссигноконтетат

Субтисубссигниконтетат

Субтисубстрансконтетат

Субтисубсинсигконтетат

Субтисубссигнеконтетат

Субтисубссигнаконтетат

Субтисубсконтетант

Субтисубссигноконтетант

Субтисубссигниконтетант

Субтисубстрансконтетант

Субтисубсинсигконтетант

Субтисубссигнеконтетант

Субтисубссигнаконтетант

Субтисубсестконтединт

Субтисубссигноестконтединт

Субтисубссигниестконтединт

Субтисубстрансестконтединт

Субтисубсинсигестконтединт

Субтисубссигнеестконтединт

Субтисубссигнаестконтединт

Субтисубсузеконтединт

Субтисубссигноузеконтединт

Субтисубссигниузеконтединт

Субтисубстрансузеконтединт

Субтисубсинсигузеконтединт

Субтисубссигнеузеконтединт

Субтисубссигнаузеконтединт

Субтисубсконтединт

Субтисубссигноконтединт

Субтисубссигниконтединт

Субтисубстрансконтединт

Субтисубсинсигконтединт

Субтисубссигнеконтединт

Субтисубссигнаконтединт

Субтисубсконтедент

Субтисубссигноконтедент

Субтисубссигниконтедент

Субтисубстрансконтедент

Субтисубсинсигконтедент

Субтисубссигнеконтедент

Субтисубссигнаконтедент

Субтисубсконтетит

Субтисубссигноконтетит

Субтисубссигниконтетит

Субтисубстрансконтетит

Субтисубсинсигконтетит

Субтисубссигнеконтетит

Субтисубссигнаконтетит

Субтисубсконтотеид

Субтисубссигноконтотеид

Субтисубссигниконтотеид

Субтисубстрансконтотеид

Субтисубсинсигконтотеид

Субтисубссигнеконтотеид

Субтисубссигнаконтотеид

Субтисубстат

Субтисубссигнотеид

Субтисубссигнитит

Субтисубстранссигнитит

Субтисубсинсигнитит

Субтисубссигнитант

Субтисубссигнитат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстатните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисуперсконтетат

Субтисуперссигноконтетат

Субтисуперссигниконтетат

Субтисуперстрансконтетат

Субтисуперсинсигконтетат

Субтисуперссигнеконтетат

Субтисуперссигнаконтетат

Субтисуперсконтетант

Субтисуперссигноконтетант

Субтисуперссигниконтетант

Субтисуперстрансконтетант

Субтисуперсинсигконтетант

Субтисуперссигнеконтетант

Субтисуперссигнаконтетант

Субтисуперсестконтединт

Субтисуперссигноестконтединт

Субтисуперссигниестконтединт

Субтисуперстрансестконтединт

Субтисуперсинсигестконтединт

Субтисуперссигнеестконтединт

Субтисуперссигнаестконтединт

Субтисуперсузеконтединт

Субтисуперссигноузеконтединт

Субтисуперссигниузеконтединт

Субтисуперстрансузеконтединт

Субтисуперсинсигузеконтединт

Субтисуперссигнеузеконтединт

Субтисуперссигнаузеконтединт

Субтисуперсконтединт

Субтисуперссигноконтединт

Субтисуперссигниконтединт

Субтисуперстрансконтединт

Субтисуперсинсигконтединт

Субтисуперссигнеконтединт

Субтисуперссигнаконтединт

Субтисуперсконтедент

Субтисуперссигноконтедент

Субтисуперссигниконтедент

Субтисуперстрансконтедент

Субтисуперсинсигконтедент

Субтисуперссигнеконтедент

Субтисуперссигнаконтедент

Субтисуперсконтетит

Субтисуперссигноконтетит

Субтисуперссигниконтетит

Субтисуперстрансконтетит

Субтисуперсинсигконтетит

Субтисуперссигнеконтетит

Субтисуперссигнаконтетит

Субтисуперсконтотеид

Субтисуперссигноконтотеид

Субтисуперссигниконтотеид

Субтисуперстрансконтотеид

Субтисуперсинсигконтотеид

Субтисуперссигнеконтотеид

Субтисуперссигнаконтотеид

Субтисубссигнотеид

Субтисуперссигнитит

Субтисуперстранссигнитит

Субтисуперсинсигнитит

Субтисуперссигнитант

Субтисуперссигнитат

Субтисуперстат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстатните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустеконтетат

Субтисустесигноконтетат

Субтисустесигниконтетат

Субтисустетрансконтетат

Субтисустеинсигконтетат

Субтисустесигнеконтетат

Субтисустесигнаконтетат

Субтисустеконтетант

Субтисустесигноконтетант

Субтисустесигниконтетант

Субтисустетрансконтетант

Субтисустеинсигконтетант

Субтисустесигнеконтетант

Субтисустесигнаконтетант

Субтисустеестконтединт

Субтисустесигноестконтединт

Субтисустесигниестконтединт

Субтисустетрансестконтединт

Субтисустеинсигестконтединт

Субтисустесигнеестконтединт

Субтисустесигнаестконтединт

Субтисустеузеконтединт

Субтисустесигноузеконтединт

Субтисустесигниузеконтединт

Субтисустетрансузеконтединт

Субтисустеинсигузеконтединт

Субтисустесигнеузеконтединт

Субтисустесигнаузеконтединт

Субтисустеконтединт

Субтисустесигноконтединт

Субтисустесигниконтединт

Субтисустетрансконтединт

Субтисустеинсигконтединт

Субтисустесигнеконтединт

Субтисустесигнаконтединт

Субтисустеконтедент

Субтисустесигноконтедент

Субтисустесигниконтедент

Субтисустетрансконтедент

Субтисустеинсигконтедент

Субтисустесигнеконтедент

Субтисустесигнаконтедент

Субтисустеконтетит

Субтисустесигноконтетит

Субтисустесигниконтетит

Субтисустетрансконтетит

Субтисустеинсигконтетит

Субтисустесигнеконтетит

Субтисустесигнаконтетит

Субтисустеконтотеид

Субтисустесигноконтотеид

Субтисустесигниконтотеид

Субтисустетрансконтотеид

Субтисустеинсигконтотеид

Субтисустесигнеконтотеид

Субтисустесигнаконтотеид

Субтисустесигнотеид

Субтисустесигнитит

Субтисустетранссигнитит

Субтисустеинсигнитит

Субтисустесигнитант

Субтисустесигнитат

Субтисустататант

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустататантните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна контетантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустаконтетат

Субтисустасигноконтетат

Субтисустасигниконтетат

Субтисустатрансконтетат

Субтисустаинсигконтетат

Субтисустасигнеконтетат

Субтисустасигнаконтетат

Субтисустаконтетант

Субтисустасигноконтетант

Субтисустасигниконтетант

Субтисустатрансконтетант

Субтисустаинсигконтетант

Субтисустасигнеконтетант

Субтисустасигнаконтетант

Субтисустаестконтединт

Субтисустасигноестконтединт

Субтисустасигниестконтединт

Субтисустатрансестконтединт

Субтисустаинсигестконтединт

Субтисустасигнеестконтединт

Субтисустасигнаестконтединт

Субтисустаузеконтединт

Субтисустасигноузеконтединт

Субтисустасигниузеконтединт

Субтисустатрансузеконтединт

Субтисустаинсигузеконтединт

Субтисустасигнеузеконтединт

Субтисустасигнаузеконтединт

Субтисустаконтединт

Субтисустасигноконтединт

Субтисустасигниконтединт

Субтисустатрансконтединт

Субтисустаинсигконтединт

Субтисустасигнеконтединт

Субтисустасигнаконтединт

Субтисустаконтедент

Субтисустасигноконтедент

Субтисустасигниконтедент

Субтисустатрансконтедент

Субтисустаинсигконтедент

Субтисустасигнеконтедент

Субтисустасигнаконтедент

Субтисустаконтетит

Субтисустасигноконтетит

Субтисустасигниконтетит

Субтисустатрансконтетит

Субтисустаинсигконтетит

Субтисустасигнеконтетит

Субтисустасигнаконтетит

Субтисустаконтотеид

Субтисустасигноконтотеид

Субтисустасигниконтотеид

Субтисустатрансконтотеид

Субтисустаинсигконтотеид

Субтисустасигнеконтотеид

Субтисустасигнаконтотеид

Субтисустасигнотеид

Субтисустасигнитит

Субтисустатранссигнитит

Субтисустаинсигнитит

Субтисустасигнитант

Субтисустасигнитат

Субтисустататат

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустатататните контетантно-сигнитантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

DT-HESUY-AB/C-9
DT-HESUY-AB/C-8
DT-HESUY-AB/C-7
DT-HESUY-AB/C-6
DT-HESUY-AB/C-5
DT-HESUY-AB/C-4
DT-HESUY-AB/C-3
DT-HESUY-AB/C-2
A
DT-HESUY-AB/C-1

B
Фиг. 3. Таблици на контотеидно-разгърнатите сигнитантносустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнитат

Субтисустосигнитат

Субтисустисигнитат

Субтисубссигнитат

Субтисуперссигнитат

Субтисустесигнитат

Субтисустасигнитат

Субтисигнитант

Субтисустосигнитант

Субтисустисигнитант

Субтисубссигнитант

Субтисуперссигнитант

Субтисустесигнитант

Субтисустасигнитант

Субтиинсигнитит

Субтисустоинсигнитит

Субтисустиинсигнитит

Субтисубсинсигнитит

Субтисуперсинсигнитит

Субтисустеинсигнитит

Субтисустаинсигнитит

Субтитранссигнитит

Субтисустотранссигнитит

Субтисуститранссигнитит

Субтисубстранссигнитит

Субтисуперстранссигнитит

Субтисустетранссигнитит

Субтисустатранссигнитит

Субтисигнитит

Субтисустосигнитит

Субтисустисигнитит

Субтисубссигнитит

Субтисубтисуперссигнитит

Субтисустесигнитит

Субтисустасигнитит

Субтисигнотеид

Субтисустосигнотеид

Субтисустисигнотеид

Субтисубссигнотеид

Субтисуперссигнотеид

Субтисустесигнотеид

Субтисустасигнотеид

HSХипертипотеид

Субтисустотаид

Субтисустататит

Субтисубстат

Субтисуперстат

Субтисустататант

Субтисустататат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически ексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

номическа стратификационност

B ≡ Ингредиентна сигнитантна ико-

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

Икономическа феност

Субтисъставност на икономическата
феност

Субтизапас на
икономическата феност

Икономическа ценност

Субтисъставност на икономическата
ценност

Субтизапас на
икономическата ценност

Градивен
HS-хипертипотеид

Икономическа
субтисъставност

Икономически
субтизапас

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа
стратификационност
Фиг. 3.1а. Таблица на градивните хипертипотеидни сигнитантно-сустататантни
имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически
субексосубтиингредиенти, представени в разгърнат вид (DT-HESUY-AB/C-1)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнаконтотеид

Субтисустосигнаконтотеид

Субтисустисигнаконтотеид

Субтисубссигнаконтотеид

Субтисуперссигнаконтотеид

Субтисустесигнаконтотеид

Субтисустасигнаконтотеид

Субтисигнеконтотеид

Субтисустосигнеконтотеид

Субтисустисигнеконтотеид

Субтисубссигнеконтотеид

Субтисуперссигнеконтотеид

Субтисустесигнеконтотеид

Субтисустасигнеконтотеид

Субтиинсигконтотеид

Субтисустоинсигконтотеид

Субтисустиинсигконтотеид

Субтисубсинсигконтотеид

Субтисуперсинсигконтотеид

Субтисустеинсигконтотеид

Субтисустаинсигконтотеид

Субтитрансконтотеид

Субтисустотрансконтотеид

Субтисуститрансконтотеид

Субтисубстрансконтотеид

Субтисуперстрансконтотеид

Субтисустетрансконтотеид

Субтисустатрансконтотеид

Субтисигниконтотеид

Субтисустосигниконтотеид

Субтисустисигниконтотеид

Субтисубссигниконтотеид

Субтисуперссигниконтотеид

Субтисустесигниконтотеид

Субтисустасигниконтотеид

Субтисигноконтотеид

Субтисустосигноконтотеид

Субтисустисигноконтотеид

Субтисубссигноконтотеид

Субтисуперссигноконтотеид

Субтисустесигноконтотеид

Субтисустасигноконтотеид

Субтиконтотеид

Субтисустоконтотеид

Субтисустиконтотеид

Субтисубсконтотеид

Субтисуперсконтотеид

Субтисустеконтотеид

Субтисустаконтотеид

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на контотеидните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнаконтетит

Субтисустосигнаконтетит

Субтисустисигнаконтетит

Субтисубссигнаконтетит

Субтисуперссигнаконтетит

Субтисустесигнаконтетит

Субтисустасигнаконтетит

Субтисигнеконтетит

Субтисустосигнеконтетит

Субтисустисигнеконтетит

Субтисубссигнеконтетит

Субтисуперссигнеконтетит

Субтисустесигнеконтетит

Субтисустасигнеконтетит

Субтиинсигконтетит

Субтисустоинсигконтетит

Субтисустиинсигконтетит

Субтисубсинсигконтетит

Субтисуперсинсигконтетит

Субтисустеинсигконтетит

Субтисустаинсигконтетит

Субтитрансконтетит

Субтисустотрансконтетит

Субтисуститрансконтетит

Субтисубстрансконтетит

Субтисуперстрансконтетит

Субтисустетрансконтетит

Субтисустатрансконтетит

Субтисигниконтетит

Субтисустосигниконтетит

Субтисустисигниконтетит

Субтисубссигниконтетит

Субтисуперссигниконтетит

Субтисустесигниконтетит

Субтисустасигниконтетит

Субтисигноконтетит

Субтисустосигноконтетит

Субтисустисигноконтетит

Субтисубссигноконтетит

Субтисуперссигноконтетит

Субтисустесигноконтетит

Субтисустасигноконтетит

Субтисустоконтетит

Субтисустиконтетит

Субтисубсконтетит

Субтисуперсконтетит

Субтисустеконтетит

Субтисустаконтетит

Субтиконтетит

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на контетитните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнаконтедент

Субтисустосигнаконтедент

Субтисустисигнаконтедент

Субтисубссигнаконтедент

Субтисуперссигнаконтедент

Субтисустесигнаконтедент

Субтисустасигнаконтедент

Субтисигнеконтедент

Субтисустосигнеконтедент

Субтисустисигнеконтедент

Субтисубссигнеконтедент

Субтисуперссигнеконтедент

Субтисустесигнеконтедент

Субтисустасигнеконтедент

Субтиинсигконтедент

Субтисустоинсигконтедент

Субтисустиинсигконтедент

Субтисубсинсигконтедент

Субтисуперсинсигконтедент

Субтисустеинсигконтедент

Субтисустаинсигконтедент

Субтитрансконтедент

Субтисустотрансконтедент

Субтисуститрансконтедент

Субтисубстрансконтедент

Субтисуперстрансконтедент

Субтисустетрансконтедент

Субтисустатрансконтедент

Субтисигниконтедент

Субтисустосигниконтедент

Субтисустисигниконтедент

Субтисубссигниконтедент

Субтисуперссигниконтедент

Субтисустесигниконтедент

Субтисустасигниконтедент

Субтисигноконтедент

Субтисустосигноконтедент

Субтисустисигноконтедент

Субтисубссигноконтедент

Субтисуперссигноконтедент

Субтисустесигноконтедент

Субтисустасигноконтедент

Субтисустоконтедент

Субтисустиконтедент

Субтисубсконтедент

Субтисуперсконтедент

Субтисустеконтедент

Субтисустаконтедент

Субтиконтедент

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контедентните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнаконтединт

Субтисустосигнаконтединт

Субтисустисигнаконтединт

Субтисубссигнаконтединт

Субтисуперссигнаконтединт

Субтисустесигнаконтединт

Субтисустасигнаконтединт

Субтисигнеконтединт

Субтисустосигнеконтединт

Субтисустисигнеконтединт

Субтисубссигнеконтединт

Субтисуперссигнеконтединт

Субтисустесигнеконтединт

Субтисустасигнеконтединт

Субтиинсигконтединт

Субтисустоинсигконтединт

Субтисустиинсигконтединт

Субтисубсинсигконтединт

Субтисуперсинсигконтединт

Субтисустеинсигконтединт

Субтисустаинсигконтединт

Субтитрансконтединт

Субтисустотрансконтединт

Субтисуститрансконтединт

Субтисубстрансконтединт

Субтисуперстрансконтединт

Субтисустетрансконтединт

Субтисустатрансконтединт

Субтисигниконтединт

Субтисустосигниконтединт

Субтисустисигниконтединт

Субтисубссигниконтединт

Субтисуперссигниконтединт

Субтисустесигниконтединт

Субтисустасигниконтединт

Субтисигноконтединт

Субтисустосигноконтединт

Субтисустисигноконтединт

Субтисубссигноконтединт

Субтисуперссигноконтединт

Субтисустесигноконтединт

Субтисустасигноконтединт

Субти
контединт

Субтисустоконтединт

Субтисустиконтединт

Субтисубсконтединт

Субтисуперсконтединт

Субтисустеконтединт

Субтисустаконтединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на контединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнаузеконтединт

Субтисустосигнаузеконтединт

Субтисустисигнаузеконтединт

Субтисубссигнаузеконтединт

Субтисуперссигнаузеконтединт

Субтисустесигнаузеконтединт

Субтисустасигнаузеконтединт

Субтисигнеузеконтединт

Субтисустосигнеузеконтединт

Субтисустисигнеузеконтединт

Субтисубссигнеузеконтединт

Субтисуперссигнеузеконтединт

Субтисустесигнеузеконтединт

Субтисустасигнеузеконтединт

Субтиинсигузеконтединт

Субтисустоинсигузеконтединт

Субтисустиинсигузеконтединт

Субтисубсинсигузеконтединт

Субтисуперсинсигузеконтединт

Субтисустеинсигузеконтединт

Субтисустаинсигузеконтединт

Субтитрансузеконтединт

Субтисустотрансузеконтединт

Субтисуститрансузеконтединт

Субтисубстрансузеконтединт

Субтисуперстрансузеконтединт

Субтисустетрансузеконтединт

Субтисустатрансузеконтединт

Субтисигниузеконтединт

Субтисустосигниузеконтединт

Субтисустисигниузеконтединт

Субтисубссигниузеконтединт

Субтисуперссигниузеконтединт

Субтисустесигниузеконтединт

Субтисустасигниузеконтединт

Субтисигноузеконтединт

Субтисустосигноузеконтединт

Субтисустисигноузеконтединт

Субтисубссигноузеконтединт

Субтисуперссигноузеконтединт

Субтисустесигноузеконтединт

Субтисустасигноузеконтединт

Субтиузеконтединт

Субтисустоузеконтединт

Субтисустиузеконтединт

Субтисубсузеконтединт

Субтисуперсузеконтединт

Субтисустеузеконтединт

Субтисустаузеконтединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на узеконтединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнаестконтединт

Субтисустосигнаестконтединт

Субтисустисигнаестконтединт

Субтисубссигнаестконтединт

Субтисуперссигнаестконтединт

Субтисустесигнаестконтединт

Субтисустасигнаестконтединт

Субтисигнеестконтединт

Субтисустосигнеестконтединт

Субтисустисигнеестконтединт

Субтисубссигнеестконтединт

Субтисуперссигнеестконтединт

Субтисустесигнеестконтединт

Субтисустасигнеестконтединт

Субтиинсигестконтединт

Субтисустоинсигестконтединт

Субтисустиинсигестконтединт

Субтисубсинсигестконтединт

Субтисуперсинсигестконтединт

Субтисустеинсигестконтединт

Субтисустаинсигестконтединт

Субтитрансестконтединт

Субтисустотрансестконтединт

Субтисуститрансестконтединт

Субтисубстрансестконтединт

Субтисуперстрансестконтединт

Субтисустетрансестконтединт

Субтисустатрансестконтединт

Субтисигниестконтединт

Субтисустосигниестконтединт

Субтисустисигниестконтединт

Субтисубссигниестконтединт

Субтисуперссигниестконтединт

Субтисустесигниестконтединт

Субтисустасигниестконтединт

Субтисигноестконтединт

Субтисустосигноестконт
единт

Субтисустисигноестконтединт

Субтисубссигноестконтединт

Субтисуперссигноестконтединт

Субтисустесигноестконтединт

Субтисустасигноестконтединт

Субтисустиестконтединт

Субтисубсестконтединт

Субтисуперсестконтединт

Субтисустеестконтединт

Субтисустаестконтединт

Субтиестконтединт

Субтисустоест-

контединт

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на естконтединтните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнаконтетант

Субтисустосигнаконтетант

Субтисустисигнаконтетант

Субтисубссигнаконтетант

Субтисуперссигнаконтетант

Субтисустесигнаконтетант

Субтисустасигнаконтетант

Субтисигнеконтетант

Субтисустосигнеконтетант

Субтисустисигнеконтетант

Субтисубссигнеконтетант

Субтисуперссигнеконтетант

Субтисустесигнеконтетант

Субтисустасигнеконтетант

Субтиинсигконтетант

Субтисустоинсигконтетант

Субтисустиинсигконтетант

Субтисубсинсигконтетант

Субтисуперсинсигконтетант

Субтисустеинсигконтетант

Субтисустаинсигконтетант

Субтитрансконтетант

Субтисустотрансконтетант

Субтисуститрансконтетант

Субтисубстрансконтетант

Субтисуперстрансконтетант

Субтисустетрансконтетант

Субтисустатрансконтетант

Субтисигниконтетант

Субтисустосигниконтетант

Субтисустисигниконтетант

Субтисубссигниконтетант

Субтисуперссигниконтетант

Субтисустесигниконтетант

Субтисустасигниконтетант

Субтисигноконтетант

Субтисустосигноконтетант

Субтисустисигноконтетант

Субтисубссигноконтетант

Субтисуперссигноконтетант

Субтисустесигноконтетант

Субтисустасигноконтетант

Субтиконтетант

Субтисустоконтетант

Субтисустиконтетант

Субтисубсконтетант

Субтисуперсконтетант

Субтисустеконтетант

Субтисустаконтетант

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.8. Таблица на контетантните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AB/C-8)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна сигнитантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисигнаконтетат

Субтисустосигнаконтетат

Субтисустисигнаконтетат

Субтисубссигнаконтетат

Субтисуперссигнаконтетат

Субтисустесигнаконтетат

Субтисустасигнаконтетат

Субтисигнеконтетат

Субтисустосигнеконтетат

Субтисустисигнеконтетат

Субтисубссигнеконтетат

Субтисуперссигнеконтетат

Субтисустесигнеконтетат

Субтисустасигнеконтетат

Субтиинсигконтетат

Субтисустоинсигконтетат

Субтисустиинсигконтетат

Субтисубсинсигконтетат

Субтисуперсинсигконтетат

Субтисустеинсигконтетат

Субтисустаинсигконтетат

Субтитрансконтетат

Субтисустотрансконтетат

Субтисуститрансконтетат

Субтисубстрансконтетат

Субтисуперстрансконтетат

Субтисустетрансконтетат

Субтисустатрансконтетат

Субтисигниконтетат

Субтисустосигниконтетат

Субтисустисигниконтетат

Субтисубссигниконтетат

Субтисуперссигниконтетат

Субтисустесигниконтетат

Субтисустасигниконтетат

Субтисигноконтетат

Субтисустосигноконтетат

Субтисустисигноконтетат

Субтисубссигноконтетат

Субтисуперссигноконтетат

Субтисустесигноконтетат

Субтисустасигноконтетат

Субтиконтетат

Субтисустоконтетат

Субтисустиконтетат

Субтисубсконтетат

Субтисуперсконтетат

Субтисустеконтетат

Субтисустаконтетат

A ≡ Ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.9. Таблица на контетатните сигнитантно-сустататантни имплицитни оперативни
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-HESUY-AB/C-9)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ РАЦИОНАЛНИ ДЕРЕЛВАНТНИ ТИПИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКСООБСИИНГРЕДИЕНТИ* (subordinated tri-dimensional space of the
implicite rational derelevant typical economic subexoobsiingredients) (*) – тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти
(вж.), изградено от имащи диалектическа природа имплицитни рационални
дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти и означавано с
индекс DT-PEQUY. Те са подредени според три класификационни ингредиентни икономически критерия (вж. ингредиентен икономически подход),
всеки съответстващ на едно от следните характерни за рационалната типоикономика (вж. също типоикономика) три измерения: (1) ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност) (с индекс A), която е изградена
върху основата на зависимостите между вътрешното икономическо същество /основание/ и външното икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта); (2) ингредиентна центитална икономическа стратификационност (вж. ингредиентна същностна
икономическа стратификационност) (с индекс B) която е изградена върху
основата на зависимостите между вътрешната икономическа определеност
и външната икономическа определеност (вж. икономическа същност и икономическо явление); (3) ингредиентна специтантна икономическа стратификационност (вж. ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност) (с индекс C), която е изградена върху основата на зависимостите
между вътрешното икономическо състояние и външното икономическо
състояние (вж. икономическо съдържание и икономическа форма). Икономически ингредиент, принадлежащ само на един класификационен критерий (само на едно измерение) се определя като изходен икономически ингредиент, а
принадлежащ на повече от един класификационен критерий – като производен
икономически ингредиент. Изходните ингредиенти формират едномерно
икономическо пространство, а производните – двумерно, тримерно, четиримерно и т.н. икономически пространства. Разглежданото тук тримерно
пространство е формирано от три типа едномерни изходни и от множество
двумерни и тримерни производни икономически ингредиенти. Всички посочени типични икономически ингредиенти (изходни и производни) могат да имат
свои разновидности (респ. частни случаи), което поражда нови техни пространства с още по-голям брой измерения.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните рационални дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например актив на инцентита, актив на инцентита на субстанта).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсактив, което означава субстант на актива; трансконтив, което означава трансцентит на контива; сустеспецитит, което означава сустатант на специтита).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обсиингредиенти (с индекс Q), което означава,
че те са конституирани в зависимост от научно-изведена оценка на икономическите обтиингредиенти, получена чрез оптимизационно преработване на
информацията за икономическите субтиингредиенти.
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PQхипертипотеид, т.е. рационален икономически обси-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсисустотеид (съкр. – обсисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсисустатит (съкр. – обсисусти) – единство на икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
4. Икономически обсисубстант (съкр. – обсисубс).
5. Икономически обсисуперстант (съкр. – обсисуперс).
6. Икономически обсисустатант (съкр. – обсисусте) – общо понятие за
икономически обсисубстант и икономически обсисуперстант.
7. Икономически обсиобсисустатат (съкр. – обсиобсисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обсисубстант и икономическия обсисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсицентотеид (съкр. – обсиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обсицентитит (съкр. – обсиценти) (икономически обсиуницентит) – единство на икономическия обситрансцентит и икономическия
обсиинцентит.
4. Икономически обситрансцентит (съкр. – обситранс).
5. Икономически обсиинцентит (съкр. – обсиинцен).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически обсицентит (съкр. – обсиценте) (икономически обсицентант) – общо понятие за икономически обситрансцентит и икономически
обсиинцентит.
7. Икономически обсицентат (съкр. – обсицента) – двойка, състояща се
от икономическия обситрансцентит и икономическия обсиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обсиингредиенти):
1. Рационален икономически обси-хипертипотеид (икономически PQхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обсиспецотеид (съкр. – обсиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обсиспецитит (съкр. – обсиспеци) – единство на икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
4. Икономически обсиконтив (съкр. – обсикон) (икономически обсиспецитент).
5. Икономически обсифортив (съкр. – обсифор) (икономически обсиспецитинт).
6. Икономически обсиспецитант (съкр. – обсиспеце) – общо понятие за
икономически обсиконтив и икономически обсифортив.
7. Икономически обсиспецитат (съкр. – обсиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обсиконтив и икономическия обсифортив.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
рационални дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти
(с индекс DT-PEQUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални имплицитни рационални дерелвантни типични икономически субексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQUYBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни имплицитни рационални дерелвантни типични икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субексообсиингредиенти (с индекс DT-PEQUY-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
C

A

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

DT-PEQUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецитат

Обсисустоспецитат

Обсисустиспецитат

Обсисубсспецитат

Обсисуперсспецитат

Обсисустеспецитат

Обсисустаспецитат

Обсиспецитант

Обсисустоспецитант

Обсисустиспецитант

Обсисубсспецитант

Обсисуперсспецитант

Обсисустеспецитант

Обсисустаспецитант

Обсифортив

Обсисустофортив

Обсисустифортив

Обсисубсфортив

Обсисуперсфортив

Обсисустефортив

Обсисустафортив

Обсиконтив

Обсисустоконтив

Обсисустиконтив

Обсисубсконтив

Обсисуперсконтив

Обсисустеконтив

Обсисустаконтив

Обсиспецитит

Обсисустоспецитит

Обсисустиспецитит

Обсисубсспецитит

Обсисуперсспецитит

Обсисустеспецитит

Обсисустаспецитит

Обсиспецотеид

Обсисустоспецотеид

Обсисустиспецотеид

Обсисубсспецотеид

Обсисуперсспецотеид

Обсисустеспецотеид

Обсисустаспецотеид

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

6

1087

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентоспецитат

Обсисустоцентоспецитат

Обсисустицентоспецитат

Обсисубсцентоспецитат

Обсисуперсцентоспецитат

Обсисустецентоспецитат

Обсисустацентоспецитат

Обсицентоспецитант

Обсисустоцентоспецитант

Обсисустицентоспецитант

Обсисубсцентоспецитант

Обсисуперсцентоспецитант

Обсисустецентоспецитант

Обсисустацентоспецитант

Обсицентофортив

Обсисустоцентофортив

Обсисустицентофортив

Обсисубсцентофортив

Обсисуперсцентофортив

Обсисустецентофортив

Обсисустацентофортив

Обсицентоконтив

Обсисустоцентоконтив

Обсисустицентоконтив

Обсисубсцентоконтив

Обсисуперсцентоконтив

Обсисустецентоконтив

Обсисустацентоконтив

Обсицентоспецитит

Обсисустоцентоспецитит

Обсисустицентоспецитит

Обсисубсцентоспецитит

Обсисуперсцентоспецитит

Обсисустецентоспецитит

Обсисустацентоспецитит

Обсицентоспецотеид

Обсисустоцентоспецотеид

Обсисустицентоспецотеид

Обсисубсцентоспецотеид

Обсисуперсцентоспецотеид

Обсисустецентоспецотеид

Обсисустацентоспецотеид

Обсицентотеид

Обсисустоцентотеид

Обсисустицентотеид

Обсисубсцентотеид

Обсисуперсцентотеид

Обсисустецентотеид

Обсисустацентотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентиспецитат

Обсисустоцентиспецитат

Обсисустицентиспецитат

Обсисубсцентиспецитат

Обсисуперсцентиспецитат

Обсисустецентиспецитат

Обсисустацентиспецитат

Обсицентиспецитант

Обсисустоцентиспецитант

Обсисустицентиспецитант

Обсисубсцентиспецитант

Обсисуперсцентиспецитант

Обсисустецентиспецитант

Обсисустацентиспецитант

Обсицентифортив

Обсисустоцентифортив

Обсисустицентифортив

Обсисубсцентифортив

Обсисуперсцентифортив

Обсисустецентифортив

Обсисустацентифортив

Обсицентиконтив

Обсисустоцентиконтив

Обсисустицентиконтив

Обсисубсцентиконтив

Обсисуперсцентиконтив

Обсисустецентиконтив

Обсисустацентиконтив

Обсицентиспецитит

Обсисустоцентиспецитит

Обсисустицентиспецитит

Обсисубсцентиспецитит

Обсисуперсцентиспецитит

Обсисустецентиспецитит

Обсисустацентиспецитит

Обсицентиспецотеид

Обсисустоцентиспецотеид

Обсисустицентиспецотеид

Обсисубсцентиспецотеид

Обсисуперсцентиспецотеид

Обсисустецентиспецотеид

Обсисустацентиспецотеид

Обсицентитит

Обсисустоцентитит

Обсисустицентитит

Обсисубсцентитит

Обсисуперсцентитит

Обсисустецентитит

Обсисустацентитит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)

8

1089

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обситрансспецитат

Обсисустотрансспецитат

Обсисуститрансспецитат

Обсисубстрансспецитат

Обсисуперстрансспецитат

Обсисустетрансспецитат

Обсисустатрансспецитат

Обситрансспецитант

Обсисустотрансспецитант

Обсисуститрансспецитант

Обсисубстрансспецитант

Обсисуперстрансспецитант

Обсисустетрансспецитант

Обсисустатрансспецитант

Обситрансфортив

Обсисустотрансфортив

Обсисуститрансфортив

Обсисубстрансфортив

Обсисуперстрансфортив

Обсисустетрансфортив

Обсисустатрансфортив

Обситрансконтив

Обсисустотрансконтив

Обсисуститрансконтив

Обсисубстрансконтив

Обсисуперстрансконтив

Обсисустетрансконтив

Обсисустатрансконтив

Обситрансспецитит

Обсисустотрансспецитит

Обсисуститрансспецитит

Обсисубстрансспецитит

Обсисуперстрансспецитит

Обсисустетрансспецитит

Обсисустатрансспецитит

Обситрансспецотеид

Обсисустотрансспецотеид

Обсисуститрансспецотеид

Обсисубстрансспецотеид

Обсисуперстрансспецотеид

Обсисустетрансспецотеид

Обсисустатрансспецотеид

Обситрансцентит

Обсисустотрансцентит

Обсисуститрансцентит

Обсисубстрансцентит

Обсисуперстрансцентит

Обсисустетрансцентит

Обсисустатрансцентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)

9

1090

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиинценспецитат

Обсисустоинценспецитат

Обсисустиинценспецитат

Обсисубсинценспецитат

Обсисуперсинценспецитат

Обсисустеинценспецитат

Обсисустаинценспецитат

Обсиинценспецитант

Обсисустоинценспецитант

Обсисустиинценспецитант

Обсисубсинценспецитант

Обсисуперсинценспецитант

Обсисустеинценспецитант

Обсисустаинценспецитант

Обсиинценфортив

Обсисустоинценфортив

Обсисустиинценфортив

Обсисубсинценфортив

Обсисуперсинценфортив

Обсисустеинценфортив

Обсисустаинценфортив

Обсиинценконтив

Обсисустоинценконтив

Обсисустиинценконтив

Обсисубсинценконтив

Обсисуперсинценконтив

Обсисустеинценконтив

Обсисустаинценконтив

Обсиинценспецитит

Обсисустоинценспецитит

Обсисустиинценспецитит

Обсисубсинценспецитит

Обсисуперсинценспецитит

Обсисустеинценспецитит

Обсисустаинценспецитит

Обсиинценспецотеид

Обсисустоинценспецотеид

Обсисустиинценспецотеид

Обсисубсинценспецотеид

Обсисуперсинценспецотеид

Обсисустеинценспецотеид

Обсисустаинценспецотеид

Обсиинцентит

Обсисустоинцентит

Обсисустиинцентит

Обсисубсинцентит

Обсисуперсинцент
ит

Обсисустеинцентит

Обсисустаинцентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1091

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентеспецитат

Обсисустоцентеспецитат

Обсисустицентеспецитат

Обсисубсцентеспецитат

Обсисуперсцентеспецитат

Обсисустецентеспецитат

Обсисустацентеспецитат

Обсицентеспецитант

Обсисустоцентеспецитант

Обсисустицентеспецитант

Обсисубсцентеспецитант

Обсисуперсцентеспецитант

Обсисустецентеспецитант

Обсисустацентеспецитант

Обсицентефортив

Обсисустоцентефортив

Обсисустицентефортив

Обсисубсцентефортив

Обсисуперсцентефортив

Обсисустецентефортив

Обсисустацентефортив

Обсицентеконтив

Обсисустоцентеконтив

Обсисустицентеконтив

Обсисубсцентеконтив

Обсисуперсцентеконтив

Обсисустецентеконтив

Обсисустацентеконтив

Обсицентеспецитит

Обсисустоцентеспецитит

Обсисустицентеспецитит

Обсисубсцентеспецитит

Обсисуперсцентеспецитит

Обсисустецентеспецитит

Обсисустацентеспецитит

Обсицентеспецотеид

Обсисустоцентеспецотеид

Обсисустицентеспецотеид

Обсисубсцентеспецотеид

Обсисуперсцентеспецотеид

Обсисустецентеспецотеид

Обсисустацентеспецотеид

Обсицентит

Обсисустоцентит

Обсисустицентит

Обсисубсцентит

Обсисуперсцентит

Обсисустецентит

Обсисустацентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1092

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецитат

Обсисустоцентаспецитат

Обсисустицентаспецитат

Обсисубсцентаспецитат

Обсисуперсцентаспецитат

Обсисустецентаспецитат

Обсисустацентаспецитат

Обсицентаспецитант

Обсисустоцентаспецитант

Обсисустицентаспецитант

Обсисубсцентаспецитант

Обсисуперсцентаспецитант

Обсисустецентаспецитант

Обсисустацентаспецитант

Обсицентафортив

Обсисустоцентафортив

Обсисустицентафортив

Обсисубсцентафортив

Обсисуперсцентафортив

Обсисустецентафортив

Обсисустацентафортив

Обсицентаконтив

Обсисустоцентаконтив

Обсисустицентаконтив

Обсисубсцентаконтив

Обсисуперсцентаконтив

Обсисустецентаконтив

Обсисустацентаконтив

Обсицентаспецитит

Обсисустоцентаспецитит

Обсисустицентаспецитит

Обсисубсцентаспецитит

Обсисуперсцентаспецитит

Обсисустецентаспецитит

Обсисустацентаспецитит

Обсицентаспецотеид

Обсисустоцентаспецотеид

Обсисустицентаспецотеид

Обсисубсцентаспецотеид

Обсисуперсцентаспецотеид

Обсисустецентаспецотеид

Обсисустацентаспецотеид

Обсицентат

Обсисустоцентат

Обсисустицентат

Обсисубсцентат

Обсисуперсцентат

Обсисустецентат

Обсисустацентат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

12

1093

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-PEQUY-BC/A-6
DT-PEQUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти

13

1094

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсиспецитат

Обсицентоспецитат

Обсицентиспецитат

Обситрансспецитат

Обсиинценспецитат

Обсицентеспецитат

Обсицентаспецитат

Обсиспецитант

Обсицентоспецитант

Обсицентиспецитант

Обситрансспецитант

Обсиинценспецитант

Обсицентеспецитант

Обсицентаспецитант

Обсифортив

Обсицентофортив

Обсицентифортив

Обситрансфортив

Обсиинценфортив

Обсицентефортив

Обсицентафортив

Обсиконтив

Обсицентоконтив

Обсицентиконтив

Обситрансконтив

Обсиинценконтив

Обсицентеконтив

Обсицентаконтив

Обсиспецитит

Обсицентоспецитит

Обсицентиспецитит

Обситрансспецитит

Обсиинценспецитит

Обсицентеспецитит

Обсицентаспецитит

Обсиспецотеид

Обсицентоспецотеид

Обсицентиспецотеид

Обситрансспецотеид

Обсиинценспецотеид

Обсицентеспецотеид

Обсицентаспецотеид

PQХипертипотеид

Обсицентотеид

Обсицентитит

Обситрансцентит

Обсиинцентит

Обсицентит

Обсицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

14

1095

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустоспецитат

Обсисустоцентоспецитат

Обсисустоцентиспецитат

Обсисустотрансспецитат

Обсисустоинценспецитат

Обсисустоцентеспецитат

Обсисустоцентаспецитат

Обсисустоспецитант

Обсисустоцентоспецитант

Обсисустоцентиспецитант

Обсисустотрансспецитант

Обсисустоинценспецитант

Обсисустоцентеспецитант

Обсисустоцентаспецитант

Обсисустофортив

Обсисустоцентофортив

Обсисустоцентифортив

Обсисустотрансфортив

Обсисустоинценфортив

Обсисустоцентефортив

Обсисустоцентафортив

Обсисустоконтив

Обсисустоцентоконтив

Обсисустоцентиконтив

Обсисустотрансконтив

Обсисустоинценконтив

Обсисустоцентеконтив

Обсисустоцентаконтив

Обсисустоспецитит

Обсисустоцентоспецитит

Обсисустоцентиспецитит

Обсисустотрансспецитит

Обсисустоинценспецитит

Обсисустоцентеспецитит

Обсисустоцентаспецитит

Обсисустоспецотеид

Обсисустоцентоспецотеид

Обсисустоцентиспецотеид

Обсисустотрансспецотеид

Обсисустоинценспецотеид

Обсисустоцентеспецотеид

Обсисустоцентаспецотеид

Обсисустотеид

Обсисустоцентотеид

Обсисустоцентитит

Обсисустотрансцентит

Обсисустоинцентит

Обсисустоцентит

Обсисустоцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустиспецитат

Обсисустицентоспецитат

Обсисустицентиспецитат

Обсисуститрансспецитат

Обсисустиинценспецитат

Обсисустицентеспецитат

Обсисустицентаспецитат

Обсисустиспецитант

Обсисустицентоспецитант

Обсисустицентиспецитант

Обсисуститрансспецитант

Обсисустиинценспецитант

Обсисустицентеспецитант

Обсисустицентаспецитант

Обсисустифортив

Обсисустицентофортив

Обсисустицентифортив

Обсисуститрансфортив

Обсисустиинценфортив

Обсисустицентефортив

Обсисустицентафортив

Обсисустиконтив

Обсисустицентоконтив

Обсисустицентиконтив

Обсисуститрансконтив

Обсисустиинценконтив

Обсисустицентеконтив

Обсисустицентаконтив

Обсисустиспецитит

Обсисустицентиспецитит

Обсисустицентиспецитит

Обсисуститрансспецитит

Обсисустиинценспецитит

Обсисустицентеспецитит

Обсисустицентаспецитит

Обсисустиспецотеид

Обсисустицентоспецотеид

Обсисустицентиспецотеид

Обсисуститрансспецотеид

Обсисустиинценспецотеид

Обсисустицентеспецотеид

Обсисустицентаспецотеид

Обсисустатит

Обсисустицентотеид

Обсисустицентитит

Обсисуститрансцентит

Обсисустиинцентит

Обсисустицентит

Обсисустицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисубсспецитат

Обсисубсцентоспецитат

Обсисубсцентиспецитат

Обсисубстрансспецитат

Обсисубсинценспецитат

Обсисубсцентеспецитат

Обсисубсцентаспецитат

Обсисубсспецитант

Обсисубсцентоспецитант

Обсисубсцентиспецитант

Обсисубстрансспецитант

Обсисубсинценспецитант

Обсисубсцентеспецитант

Обсисубсцентаспецитант

Обсисубсфортив

Обсисубсцентофортив

Обсисубсцентифортив

Обсисубстрансфортив

Обсисубсинценфортив

Обсисубсцентефортив

Обсисубсцентафортив

Обсисубсконтив

Обсисубсцентоконтив

Обсисубсцентиконтив

Обсисубстрансконтив

Обсисубсинценконтив

Обсисубсцентеконтив

Обсисубсцентаконтив

Обсисубсспецитит

Обсисубсцентоспецитит

Обсисубсцентиспецитит

Обсисубстрансспецитит

Обсисубсинценспецитит

Обсисубсцентеспецитит

Обсисубсцентаспецитит

Обсисубсспецотеид

Обсисубсцентоспецотеид

Обсисубсцентиспецотеид

Обсисубстрансспецотеид

Обсисубсинценспецотеид

Обсисубсцентеспецотеид

Обсисубсцентаспецотеид

Обсисубстант

Обсисубсцентотеид

Обсисубсцентитит

Обсисубстрансцентит

Обсисубсинцентит

Обсисубсцентит

Обсисубсцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1098

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисуперсспецитат

Обсисуперсцентоспецитат

Обсисуперсцентиспецитат

Обсисуперстрансспецитат

Обсисуперсинценспецитат

Обсисуперсцентеспецитат

Обсисуперсцентаспецитат

Обсисуперсспецитант

Обсисуперсцентоспецитант

Обсисуперсцентиспецитант

Обсисубтисуперстрансспеци-

Обсисуперсинценспецитант

Обсисуперсцентеспецитант

Обсисуперсцентаспецитант

Обсисуперсфортив

Обсисуперсцентофортив

Обсисуперсцентифортив

Обсисуперстрансфортив

Обсисуперсинценфортив

Обсисуперсцентефортив

Обсисуперсцентафортив

Обсисуперсконтив

Обсисуперсцентоконтив

Обсисуперсцентиконтив

Обсисуперстрансконтив

Обсисуперсинценконтив

Обсисуперсцентеконтив

Обсисуперсцентаконтив

Обсисуперсспецитит

Обсисуперсцентоспецитит

Обсисуперсцентиспецитит

Обсисуперстрансспецитит

Обсисуперсинценспецитит

Обсисуперсцентеспецитит

Обсисуперсцентаспецитит

Обсисуперсспецотеид

Обсисуперсцентоспецотеид

Обсисуперсцентиспецотеид

Обсисуперстрансспецотеид

Обсисуперсинценспецотеид

Обсисуперсцентеспецотеид

Обсисуперсцентаспецотеид

Обсисуперстант

Обсисуперсцентотеид

Обсисуперсцентитит

Обсисуперстрансцентит

Обсисуперсинцентит

Обсисуперсцентит

Обсисуперсцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1099

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустеспецитат

Обсисустецентоспецитат

Обсисустецентиспецитат

Обсисустетрансспецитат

Обсисустеинценспецитат

Обсисустецентеспецитат

Обсисустецентаспецитат

Обсисустеспецитант

Обсисустецентоспецитант

Обсисустецентиспецитант

Обсисустетрансспецитант

Обсисустеинценспецитант

Обсисустецентеспецитант

Обсисустецентаспецитант

Обсисустефортив

Обсисустецентофортив

Обсисустецентифортив

Обсисустетрансфортив

Обсисустеинценфортив

Обсисустецентефортив

Обсисустецентафортив

Обсисустеконтив

Обсисустецентоконтив

Обсисустецентиконтив

Обсисустетрансконтив

Обсисустеинценконтив

Обсисустецентеконтив

Обсисустецентаконтив

Обсисустеспецитит

Обсисустецентиспецитит

Обсисустецентиспецитит

Обсисустетрансспецитит

Обсисустеинценспецитит

Обсисустецентеспецитит

Обсисустецентаспецитит

Обсисустеспецотеид

Обсисустецентоспецотеид

Обсисустецентиспецотеид

Обсисустетрансспецотеид

Обсисустеинценспецотеид

Обсисустецентеспецотеид

Обсисустецентаспецотеид

Обсисустатант

Обсисустецентотеид

Обсисустецентитит

Обсисустетрансцентит

Обсисустеинцентит

Обсисустецентит

Обсисустецентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1100

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсисустаспецитат

Обсисустацентоспецитат

Обсисустацентиспецитат

Обсисустатрансспецитат

Обсисустаинценспецитат

Обсисустацентеспецитат

Обсисустацентаспецитат

Обсисустаспецитант

Обсисустацентоспецитант

Обсисустацентиспецитант

Обсисустатрансспецитант

Обсисустаинценспецитант

Обсисустацентеспецитант

Обсисустацентаспецитант

Обсисустафортив

Обсисустацентофортив

Обсисустацентифортив

Обсисустатрансфортив

Обсисустаинценфортив

Обсисустацентефортив

Обсисустацентафортив

Обсисустаконтив

Обсисустацентоконтив

Обсисустацентиконтив

Обсисустатрансконтив

Обсисустаинценконтив

Обсисустацентеконтив

Обсисустацентаконтив

Обсисустаспецитит

Обсисустацентиспецитит

Обсисустацентиспецитит

Обсисустатрансспецитит

Обсисустаинценспецитит

Обсисустацентеспецитит

Обсисустацентаспецитит

Обсисустаспецотеид

Обсисустацентоспецотеид

Обсисустацентиспецотеид

Обсисустатрансспецотеид

Обсисустаинценспецотеид

Обсисустацентеспецотеид

Обсисустацентаспецотеид

Обсисустатат

Обсисустацентотеид

Обсисустацентитит

Обсисустатрансцентит

Обсисустаинцентит

Обсисустацентит

Обсисустацентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1101

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти
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1102

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обсицентат

Обсисустоцентат

Обсисустицентат

Обсисубсцентат

Обсисуперсцентат

Обсисустецентат

Обсисустацентат

Обсицентит

Обсисустоцентит

Обсисустицентит

Обсисубсцентит

Обсисуперсцентит

Обсисустецентит

Обсисустацентит

Обсиинцентит

Обсисустоинцентит

Обсисустиинцентит

Обсисубсинцентит

Обсисуперсинцентит

Обсисустеинцентит

Обсисустаинцентит

Обситрансцентит

Обсисустотрансцентит

Обсисуститрансцентит

Обсисубстрансцентит

Обсисуперстрансцентит

Обсисустетрансцентит

Обсисустатрансцентит

Обсицентитит

Обсисустоцентитит

Обсисустицентитит

Обсисубсцентитит

Обсисуперсцентитит

Обсисустецентитит

Обсисустацентитит

Обсицентотеид

Обсисустоцентотеид

Обсисустицентотеид

Обсисубтисубсцентотеид

Обсисуперсцентотеид

Обсисустецентотеид

Обсисустацентотеид

PQХипертипотеид

Обсисустотеид

Обсисустатит

Обсисубстант

Обсисуперстант

Обсисустатант

Обсисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1103

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецотеид

Обсисустоцентаспецотеид

Обсисустицентаспецотеид

Обсисубсцентаспецотеид

Обсисуперсцентаспецотеид

Обсисустецентаспецотеид

Обсисустацентаспецотеид

Обсицентеспецотеид

Обсисустоцентеспецотеид

Обсисустицентеспецотеид

Обсисубсцентеспецотеид

Обсисуперсцентеспецотеид

Обсисустецентеспецотеид

Обсисустацентеспецотеид

Обсиинценспецотеид

Обсисустоинценспецотеид

Обсисустиинценспецотеид

Обсисубсинценспецотеид

Обсисуперсинценспецотеид

Обсисустеинценспецотеид

Обсисустаинценспецотеид

Обситрансспецотеид

Обсисустотрансспецотеид

Обсисуститрансспецотеид

Обсисубстрансспецотеид

Обсисуперстрансспецотеид

Обсисустетрансспецотеид

Обсисустатрансспецотеид

Обсицентиспецотеид

Обсисустоцентиспецотеид

Обсисустицентиспецотеид

Обсисубсцентиспецотеид

Обсисуперсцентиспецотеид

Обсисустецентиспецотеид

Обсисустацентиспецотеид

Обсицентоспецотеид

Обсисустоцентоспецотеид

Обсисустицентоспецотеид

Обсисубсцентоспецотеид

Обсисуперсцентоспецотеид

Обсисустецентоспецотеид

Обсисустацентоспецотеид

Обсиспецотеид

Обсисустоспецотеид

Обсисустиспецотеид

Обсисубсспецотеид

Обсисуперсспецотеид

Обсисустеспецотеид

Обсисустаспецотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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1104

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецитит

Обсисустоцентаспецитит

Обсисустицентаспецитит

Обсисубсцентаспецитит

Обсисуперсцентаспецитит

Обсисустецентаспецитит

Обсисустацентаспецитит

Обсицентеспецитит

Обсисустоцентеспецитит

Обсисустицентеспецитит

Обсисубсцентеспецитит

Обсисуперсцентеспецитит

Обсисустецентеспецитит

Обсисустацентеспецитит

Обсиинценспецитит

Обсисустоинценспецитит

Обсисустиинценспецитит

Обсисубсинценспецитит

Обсисуперсинценспецитит

Обсисустеинценспецитит

Обсисустаинценспецитит

Обситрансспецитит

Обсисустотрансспецитит

Обсисуститрансспецитит

Обсисубстрансспецитит

Обсисуперстрансспецитит

Обсисустетрансспецитит

Обсисустатрансспецитит

Обсицентиспецитит

Обсисустоцентиспецитит

Обсисустицентиспецитит

Обсисубсцентиспецитит

Обсисуперсцентиспецитит

Обсисустецентиспецитит

Обсисустацентиспецитит

Обсицентоспецитит

Обсисустоцентоспецитит

Обсисустицентоспецитит

Обсисубсцентоспецитит

Обсисуперсцентоспецитит

Обсисустецентоспецитит

Обсисустацентоспецитит

Обсиспецитит

Обсисустоспецитит

Обсисустиспецитит

Обсисубсспецитит

Обсисуперсспецитит

Обсисустеспецитит

Обсисустаспецитит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаконтив

Обсисустоцентаконтив

Обсисустицентаконтив

Обсисубсцентаконтив

Обсисуперсцентаконтив

Обсисустецентаконтив

Обсисустацентаконтив

Обсицентеконтив

Обсисустоцентеконтив

Обсисустицентеконтив

Обсисубсцентеконтив

Обсисуперсцентеконтив

Обсисустецентеконтив

Обсисустацентеконтив

Обсиинценконтив

Обсисустоинценконтив

Обсисустиинценконтив

Обсисубсинценконтив

Обсисуперсинценконтив

Обсисустеинценконтив

Обсисустаинценконтив

Обситрансконтив

Обсисустотрансконтив

Обсисуститрансконтив

Обсисубстрансконтив

Обсисуперстрансконтив

Обсисустетрансконтив

Обсисустатрансконтив

Обсицентиконтив

Обсисустоцентиконтив

Обсисустицентиконтив

Обсисубсцентиконтив

Обсисуперсцентиконтив

Обсисустецентиконтив

Обсисустацентиконтив

Обсицентоконтив

Обсисустоцентоконтив

Обсисустицентоконтив

Обсисубсцентоконтив

Обсисубтисуперсцентоконтив

Обсисустецентоконтив

Обсисустацентоконтив

Обсиконтив

Обсисустоконтив

Обсисустиконтив

Обсисубсконтив

Обсисуперсконтив

Обсисустеконтив

Обсисустаконтив

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентафортив

Обсисустоцентафортив

Обсисустицентафортив

Обсисубсцентафортив

Обсисуперсцентафортив

Обсисустецентафортив

Обсисустацентафортив

Обтицентефортив

Обтисустоцентефортив

Обтисустицентефортив

Обтисубсцентефортив

Обтисуперсцентефортив

Обтисустецентефортив

Обтисустацентефортив

Обсиинценфортив

Обсисустоинценфортив

Обсисустиинценфортив

Обсисубсинценфортив

Обсисуперсинценфортив

Обсисустеинценфортив

Обсисустаинценфортив

Обситрансфортив

Обсисустотрансфортив

Обсисуститрансфортив

Обсисубстрансфортив

Обсисуперстрансфортив

Обсисустетрансфортив

Обсисустатрансфортив

Обсицентифортив

Обсисустоцентифортив

Обсисустицентифортив

Обсисубсцентифортив

Обсисуперсцентифортив

Обсисустецентифортив

Обсисустацентифортив

Обсицентофортив

Обсисустоцентофортив

Обсисустицентофортив

Обсисубсцентофортив

Обсисуперсцентофортив

Обсисустецентофортив

Обсисустацентофортив

Обсифортив

Обсисустофортив

Обсисустифортив

Обсисубсфортив

Обсисуперсфортив

Обсисустефортив

Обсисустафортив

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецитант

Обсисустоцентаспецитант

Обсисустицентаспецитант

Обсисубсцентаспецитант

Обсисуперсцентаспецитант

Обсисустецентаспецитант

Обсисустацентаспецитант

Обсицентеспецитант

Обсисустоцентеспецитант

Обсисустицентеспецитант

Обсисубсцентеспецитант

Обсисуперсцентеспецитант

Обсисустецентеспецитант

Обсисустацентеспецитант

Обсиинценспецитант

Обсисустоинценспецитант

Обсисустиинценспецитант

Обсисубсинценспецитант

Обсисуперсинценспецитант

Обсисустеинценспецитант

Обсисустаинценспецитант

Обситрансспецитант

Обсисустотрансспецитант

Обсисуститрансспецитант

Обсисубстрансспецитант

Обсисуперстрансспецитант

Обсисустетрансспецитант

Обсисустатрансспецитант

Обсицентиспецитант

Обсисустоцентиспецитант

Обсисустицентиспецитант

Обсисубсцентиспецитант

Обсисуперсцентиспецитант

Обсисустецентиспецитант

Обсисустацентиспецитант

Обсицентоспецитант

Обсисустоцентоспецитант

Обсисустицентоспецитант

Обсисубсцентоспецитант

Обсисуперсцентоспецитант

Обсисустецентоспецитант

Обсисустацентоспецитант

Обсиспецитант

Обсисустоспецитант

Обсисустиспецитант

Обсисубсспецитант

Обсисуперсспецитант

Обсисустеспецитант

Обсисустаспецитант

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обсицентаспецитат

Обсисустоцентаспецитат

Обсисустицентаспецитат

Обсисубсцентаспецитат

Обсисуперсцентаспецитат

Обсисустецентаспецитат

Обсисустацентаспецитат

Обсицентеспецитат

Обсисустоцентеспецитат

Обсисустицентеспецитат

Обсисубсцентеспецитат

Обсисуперсцентеспецитат

Обсисустецентеспецитат

Обсисустацентеспецитат

Обсиинценспецитат

Обсисустоинценспецитат

Обсисустиинценспецитат

Обсисубсинценспецитат

Обсисуперсинценспецитат

Обсисустеинценспецитат

Обсисустаинценспецитат

Обситрансспецитат

Обсисустотрансспецитат

Обсисуститрансспецитат

Обсисубстрансспецитат

Обсисуперстрансспецитат

Обсисустетрансспецитат

Обсисустатрансспецитат

Обсицентиспецитат

Обсисустоцентиспецитат

Обсисустицентиспецитат

Обсисубсцентиспецитат

Обсисуперсцентиспецитат

Обсисустецентиспецитат

Обсисустацентиспецитат

Обсицентоспецитат

Обсисустоцентоспецитат

Обсисустицентоспецитат

Обсисубсцентоспецитат

Обсисуперсцентоспецитат

Обсисустецентоспецитат

Обсисустацентоспецитат

Обсиспецитат

Обсисустоспецитат

Обсисустиспецитат

Обсисубсспецитат

Обсисуперсспецитат

Обсисустеспецитат

Обсисустаспецитат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообсиингредиенти (DT-PEQUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните рационални дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни
критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например актив на инцентита, актив на инцентита на субстанта).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсактив, което означава субстант на актива; трансконтив, което означава трансцентит на контива; сустеспецитит, което означава сустатант на специтита).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически обтиингредиенти (с индекс O), което означава,
че те са самата обективна икономическа действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически POхипертипотеид, т.е. рационален икономически обти-хипертипотеид. Той е общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира
в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтисустотеид (съкр. – обтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтисустатит (съкр. – обтисусти) – единство на икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
4. Икономически обтисубстант (съкр. – обтисубс).
5. Икономически обтисуперстант (съкр. – обтисуперс).
6. Икономически обтисустатант (съкр. – обтисусте) – общо понятие за
икономически обтисубстант и икономически обтисуперстант.
7. Икономически обтиобтисустатат (съкр. – обтиобтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия обтисубстант и икономическия обтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтицентотеид (съкр. – обтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически обтицентитит (съкр. – обтиценти) (икономически обтиуницентит) – единство на икономическия обтитрансцентит и икономическия
обтиинцентит.
4. Икономически обтитрансцентит (съкр. – обтитранс).
5. Икономически обтиинцентит (съкр. – обтиинцен).
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически обтицентит (съкр. – обтиценте) (икономически обтицентант) – общо понятие за икономически обтитрансцентит и икономически
обтиинцентит.
7. Икономически обтицентат (съкр. – обтицента) – двойка, състояща се
от икономическия обтитрансцентит и икономическия обтиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически обтиингредиенти):
1. Рационален икономически обти-хипертипотеид (икономически POхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически обтиспецотеид (съкр. – обтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически обтиспецитит (съкр. – обтиспеци) – единство на икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
4. Икономически обтиконтив (съкр. – обтикон) (икономически обтиспецитент).
5. Икономически обтифортив (съкр. – обтифор) (икономически обтиспецитинт).
6. Икономически обтиспецитант (съкр. – обтиспеце) – общо понятие за
икономически обтиконтив и икономически обтифортив.
7. Икономически обтиспецитат (съкр. – обтиспеца) – двойка, състояща се
от икономическия обтиконтив и икономическия обтифортив.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
рационални дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти
(с индекс DT-PEOUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални имплицитни рационални дерелвантни типични икономически субексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOUYBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни имплицитни рационални дерелвантни типични икономи-
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субексообтиингредиенти (с индекс DT-PEOUY-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
C

A

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

DT-PEOUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецитат

Обтисустоспецитат

Обтисустиспецитат

Обтисубсспецитат

Обтисуперсспецитат

Обтисустеспецитат

Обтисустаспецитат

Обтиспецитант

Обтисустоспецитант

Обтисустиспецитант

Обтисубсспецитант

Обтисуперсспецитант

Обтисустеспецитант

Обтисустаспецитант

Обтифортив

Обтисустофортив

Обтисустифортив

Обтисубсфортив

Обтисуперсфортив

Обтисустефортив

Обтисустафортив

Обтиконтив

Обтисустоконтив

Обтисустиконтив

Обтисубсконтив

Обтисуперсконтив

Обтисустеконтив

Обтисустаконтив

Обтиспецитит

Обтисустоспецитит

Обтисустиспецитит

Обтисубсспецитит

Обтисуперсспецитит

Обтисустеспецитит

Обтисустаспецитит

Обтиспецотеид

Обтисустоспецотеид

Обтисустиспецотеид

Обтисубсспецотеид

Обтисуперсспецотеид

Обтисустеспецотеид

Обтисустаспецотеид

POХипертипотеид

Обтисустотеид

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентоспецитат

Обтисустоцентоспецитат

Обтисустицентоспецитат

Обтисубсцентоспецитат

Обтисуперсцентоспецитат

Обтисустецентоспецитат

Обтисустацентоспецитат

Обтицентоспецитант

Обтисустоцентоспецитант

Обтисустицентоспецитант

Обтисубсцентоспецитант

Обтисуперсцентоспецитант

Обтисустецентоспецитант

Обтисустацентоспецитант

Обтицентофортив

Обтисустоцентофортив

Обтисустицентофортив

Обтисубсцентофортив

Обтисуперсцентофортив

Обтисустецентофортив

Обтисустацентофортив

Обтицентоконтив

Обтисустоцентоконтив

Обтисустицентоконтив

Обтисубсцентоконтив

Обтисуперсцентоконтив

Обтисустецентоконтив

Обтисустацентоконтив

Обтицентоспецитит

Обтисустоцентоспецитит

Обтисустицентоспецитит

Обтисубсцентоспецитит

Обтисуперсцентоспецитит

Обтисустецентоспецитит

Обтисустацентоспецитит

Обтицентоспецотеид

Обтисустоцентоспецотеид

Обтисустицентоспецотеид

Обтисубсцентоспецотеид

Обтисуперсцентоспецотеид

Обтисустецентоспецотеид

Обтисустацентоспецотеид

Обтицентотеид

Обтисустоцентотеид

Обтисустицентотеид

Обтисубсцентотеид

Обтисуперсцентотеид

Обтисустецентотеид

Обтисустацентотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентиспецитат

Обтисустоцентиспецитат

Обтисустицентиспецитат

Обтисубсцентиспецитат

Обтисуперсцентиспецитат

Обтисустецентиспецитат

Обтисустацентиспецитат

Обтицентиспецитант

Обтисустоцентиспецитант

Обтисустицентиспецитант

Обтисубсцентиспецитант

Обтисуперсцентиспецитант

Обтисустецентиспецитант

Обтисустацентиспецитант

Обтицентиактив

Обтисустоцентиактив

Обтисустицентиактив

Обтисубсцентиактив

Обтисуперсцентиактив

Обтисустецентиактив

Обтисустацентиактив

Обтицентиконтив

Обтисустоцентиконтив

Обтисустицентиконтив

Обтисубсцентиконтив

Обтисуперсцентиконтив

Обтисустецентиконтив

Обтисустацентиконтив

Обтицентиспецитит

Обтисустоцентиспецитит

Обтисустицентиспецитит

Обтисубсцентиспецитит

Обтисуперсцентиспецитит

Обтисустецентиспецитит

Обтисустацентиспецитит

Обтицентиспецотеид

Обтисустоцентиспецотеид

Обтисустицентиспецотеид

Обтисубсцентиспецотеид

Обтисуперсцентиспецотеид

Обтисустецентиспецотеид

Обтисустацентиспецотеид

Обтицентитит

Обтисустоцентитит

Обтисустицентитит

Обтисубсцентитит

Обтисуперсцентитит

Обтисустецентитит

Обтисустацентитит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтитрансспецитат

Обтисустотрансспецитат

Обтисуститрансспецитат

Обтисубстрансспецитат

Обтисуперстрансспецитат

Обтисустетрансспецитат

Обтисустатрансспецитат

Обтитрансспецитант

Обтисустотрансспецитант

Обтисуститрансспецитант

Обтисубстрансспецитант

Обтисуперстрансспецитант

Обтисустетрансспецитант

Обтисустатрансспецитант

Обтитрансфортив

Обтисустотрансфортив

Обтисуститрансфортив

Обтисубстрансфортив

Обтисуперстрансфортив

Обтисустетрансфортив

Обтисустатрансфортив

Обтитрансконтив

Обтисустотрансконтив

Обтисуститрансконтив

Обтисубстрансконтив

Обтисуперстрансконтив

Обтисустетрансконтив

Обтисустатрансконтив

Обтитрансспецитит

Обтисустотрансспецитит

Обтисуститрансспецитит

Обтисубстрансспецитит

Обтисуперстрансспецитит

Обтисустетрансспецитит

Обтисустатрансспецитит

Обтитрансспецотеид

Обтисустотрансспецотеид

Обтисуститрансспецотеид

Обтисубстрансспецотеид

Обтисуперстрансспецотеид

Обтисустетрансспецотеид

Обтисустатрансспецотеид

Обтитрансцентит

Обтисустотрансцентит

Обтисуститрансцентит

Обтисубстрансцентит

Обтисуперстрансцентит

Обтисустетрансцентит

Обтисустатрансцентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиинценспецитат

Обтисустоинценспецитат

Обтисустиинценспецитат

Обтисубсинценспецитат

Обтисуперсинценспецитат

Обтисустеинценспецитат

Обтисустаинценспецитат

Обтиинценспецитант

Обтисустоинценспецитант

Обтисустиинценспецитант

Обтисубсинценспецитант

Обтисуперсинценспецитант

Обтисустеинценспецитант

Обтисустаинценспецитант

Обтиинценфортив

Обтисустоинценфортив

Обтисустиинценфортив

Обтисубсинценфортив

Обтисуперсинценфортив

Обтисустеинценфортив

Обтисустаинценфортив

Обтиинценконтив

Обтисустоинценконтив

Обтисустиинценконтив

Обтисубсинценконтив

Обтисуперсинценконтив

Обтисустеинценконтив

Обтисустаинценконтив

Обтиинценспецитит

Обтисустоинценспецитит

Обтисустиинценспецитит

Обтисубсинценспецитит

Обтисуперсинценспецитит

Обтисустеинценспецитит

Обтисустаинценспецитит

Обтиинценспецотеид

Обтисустоинценспецотеид

Обтисустиинценспецотеид

Обтисубсинценспецотеид

Обтисуперсинценспецотеид

Обтисустеинценспецотеид

Обтисустаинценспецотеид

Обтиинцентит

Обтисустоинцентит

Обтисустиинцентит

Обтисубсинцентит

Обтисуперсинцентит

Обтисустеинцент
ит

Обтисустаинцент
ит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентеспецитат

Обтисустоцентеспецитат

Обтисустицентеспецитат

Обтисубсцентеспецитат

Обтисуперсцентеспецитат

Обтисустецентеспецитат

Обтисустацентеспецитат

Обтицентеспецитант

Обтисустоцентеспецитант

Обтисустицентеспецитант

Обтисубсцентеспецитант

Обтисуперсцентеспецитант

Обтисустецентеспецитант

Обтисустацентеспецитант

Обтицентефортив

Обтисустоцентефортив

Обтисустицентефортив

Обтисубсцентефортив

Обтисуперсцентефортив

Обтисустецентефортив

Обтисустацентефортив

Обтицентеконтив

Обтисустоцентеконтив

Обтисустицентеконтив

Обтисубсцентеконтив

Обтисуперсцентеконтив

Обтисустецентеконтив

Обтисустацентеконтив

Обтицентеспецитит

Обтисустоцентеспецитит

Обтисустицентеспецитит

Обтисубсцентеспецитит

Обтисуперсцентеспецитит

Обтисустецентеспецитит

Обтисустацентеспецитит

Обтицентеспецотеид

Обтисустоцентеспецотеид

Обтисустицентеспецотеид

Обтисубсцентеспецотеид

Обтисуперсцентеспецотеид

Обтисустецентеспецотеид

Обтисустацентеспецотеид

Обтицентит

Обтисустоцентит

Обтисустицентит

Обтисубсцентит

Обтисуперсцентит

Обтисустецентит

Обтисустацентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецитат

Обтисустоцентаспецитат

Обтисустицентаспецитат

Обтисубсцентаспецитат

Обтисуперсцентаспецитат

Обтисустецентаспецитат

Обтисустацентаспецитат

Обтицентаспецитант

Обтисустоцентаспецитант

Обтисустицентаспецитант

Обтисубсцентаспецитант

Обтисуперсцентаспецитант

Обтисустецентаспецитант

Обтисустацентаспецитант

Обтицентафортив

Обтисустоцентафортив

Обтисустицентафортив

Обтисубсцентафортив

Обтисуперсцентафортив

Обтисустецентафортив

Обтисустацентафортив

Обтицентаконтив

Обтисустоцентаконтив

Обтисустицентаконтив

Обтисубсцентаконтив

Обтисуперсцентаконтив

Обтисустецентаконтив

Обтисустацентаконтив

Обтицентаспецитит

Обтисустоцентаспецитит

Обтисустицентаспецитит

Обтисубсцентаспецитит

Обтисуперсцентаспецитит

Обтисустецентаспецитит

Обтисустацентаспецитит

Обтицентаспецотеид

Обтисустоцентаспецотеид

Обтисустицентаспецотеид

Обтисубсцентаспецотеид

Обтисуперсцентаспецотеид

Обтисустецентаспецотеид

Обтисустацентаспецотеид

Обтицентат

Обтисустоцентат

Обтисустицентат

Обтисубсцентат

Обтисуперсцентат

Обтисустецентат

Обтисустацентат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-PEOUY-BC/A-6
DT-PEOUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтиспецитат

Обтицентоспецитат

Обтицентиспецитат

Обтитрансспецитат

Обтиинценспецитат

Обтицентеспецитат

Обтицентаспецитат

Обтиспецитант

Обтицентоспецитант

Обтицентиспецитант

Обтитрансспецитант

Обтиинценспецитант

Обтицентеспецитант

Обтицентаспецитант

Обтифортив

Обтицентофортив

Обтицентифортив

Обтитрансфортив

Обтиинценфортив

Обтицентефортив

Обтицентафортив

Обтиконтив

Обтицентоконтив

Обтицентиконтив

Обтитрансконтив

Обтиинценконтив

Обтицентеконтив

Обтицентаконтив

Обтиспецитит

Обтицентоспецитит

Обтицентиспецитит

Обтитрансспецитит

Обтиинценспецитит

Обтицентеспецитит

Обтицентаспецитит

Обтиспецотеид

Обтицентоспецотеид

Обтицентиспецотеид

Обтитрансспецотеид

Обтиинценспецотеид

Обтицентеспецотеид

Обтицентаспецотеид

POХипертипотеид

Обтицентотеид

Обтицентитит

Обтитрансцентит

Обтиинцентит

Обтицентит

Обтицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)

42

1123

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустоспецитат

Обтисустоцентоспецитат

Обтисустоцентиспецитат

Обтисустотрансспецитат

Обтисустоинценспецитат

Обтисустоцентеспецитат

Обтисустоцентаспецитат

Обтисустоспецитант

Обтисустоцентоспецитант

Обтисустоцентиспецитант

Обтисустотрансспецитант

Обтисустоинценспецитант

Обтисустоцентеспецитант

Обтисустоцентаспецитант

Обтисустофортив

Обтисустоцентофортив

Обтисустоцентифортив

Обтисустотрансфортив

Обтисустоинценфортив

Обтисустоцентефортив

Обтисустоцентафортив

Обтисустоконтив

Обтисустоцентоконтив

Обтисустоцентиконтив

Обтисустотрансконтив

Обтисустоинценконтив

Обтисустоцентеконтив

Обтисустоцентаконтив

Обтисустоспецитит

Обтисустоцентоспецитит

Обтисустоцентиспецитит

Обтисустотрансспецитит

Обтисустоинценспецитит

Обтисустоцентеспецитит

Обтисустоцентаспецитит

Обтисустоспецотеид

Обтисустоцентоспецотеид

Обтисустоцентиспецотеид

Обтисустотрансспецотеид

Обтисустоинценспецотеид

Обтисустоцентеспецотеид

Обтисустоцентаспецотеид

Обтисустотеид

Обтисустоцентотеид

Обтисустоцентитит

Обтисустотрансцентит

Обтисустоинцентит

Обтисустоцентит

Обтисустоцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустиспецитат

Обтисустицентоспецитат

Обтисустицентиспецитат

Обтисуститрансспецитат

Обтисустиинценспецитат

Обтисустицентеспецитат

Обтисустицентаспецитат

Обтисустиспецитант

Обтисустицентоспецитант

Обтисустицентиспецитант

Обтисуститрансспецитант

Обтисустиинценспецитант

Обтисустицентеспецитант

Обтисустицентаспецитант

Обтисустифортив

Обтисустицентофортив

Обтисустицентифортив

Обтисуститрансфортив

Обтисустиинценфортив

Обтисустицентефортив

Обтисустицентафортив

Обтисустиконтив

Обтисустицентоконтив

Обтисустицентиконтив

Обтисуститрансконтив

Обтисустиинценконтив

Обтисустицентеконтив

Обтисустицентаконтив

Обтисустиспецитит

Обтисустицентиспецитит

Обтисустицентиспецитит

Обтисуститрансспецитит

Обтисустиинценспецитит

Обтисустицентеспецитит

Обтисустицентаспецитит

Обтисустиспецотеид

Обтисустицентоспецотеид

Обтисустицентиспецотеид

Обтисуститрансспецотеид

Обтисустиинценспецотеид

Обтисустицентеспецотеид

Обтисустицентаспецотеид

Обтисустатит

Обтисустицентотеид

Обтисустицентитит

Обтисуститрансцентит

Обтисустиинцентит

Обтисустицентит

Обтисустицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисубсспецитат

Обтисубсцентоспецитат

Обтисубсцентиспецитат

Обтисубстрансспецитат

Обтисубсинценспецитат

Обтисубсцентеспецитат

Обтисубсцентаспецитат

Обтисубсспецитант

Обтисубсцентоспецитант

Обтисубсцентиспецитант

Обтисубстрансспецитант

Обтисубсинценспецитант

Обтисубсцентеспецитант

Обтисубсцентаспецитант

Обтисубсфортив

Обтисубсцентофортив

Обтисубсцентифортив

Обтисубстрансфортив

Обтисубсинценфортив

Обтисубсцентефортив

Обтисубсцентафортив

Обтисубсконтив

Обтисубсцентоконтив

Обтисубсцентиконтив

Обтисубстрансконтив

Обтисубсинценконтив

Обтисубсцентеконтив

Обтисубсцентаконтив

Обтисубсспецитит

Обтисубсцентоспецитит

Обтисубсцентиспецитит

Обтисубстрансспецитит

Обтисубсинценспецитит

Обтисубсцентеспецитит

Обтисубсцентаспецитит

Обтисубсспецотеид

Обтисубсцентоспецотеид

Обтисубсцентиспецотеид

Обтисубстрансспецотеид

Обтисубсинценспецотеид

Обтисубсцентеспецотеид

Обтисубсцентаспецотеид

Обтисубстант

Обтисубсцентотеид

Обтисубсцентитит

Обтисубстрансцентит

Обтисубсинцентит

Обтисубсцентит

Обтисубсцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисуперсспецитат

Обтисуперсцентоспецитат

Обтисуперсцентиспецитат

Обтисуперстрансспецитат

Обтисуперсинценспецитат

Обтисуперсцентеспецитат

Обтисуперсцентаспецитат

Обтисуперсспецитант

Обтисуперсцентоспецитант

Обтисуперсцентиспецитант

Обтисубтисуперстрансспеци-

Обтисуперсинценспецитант

Обтисуперсцентеспецитант

Обтисуперсцентаспецитант

Обтисуперсфортив

Обтисуперсцентофортив

Обтисуперсцентифортив

Обтисуперстрансфортив

Обтисуперсинценфортив

Обтисуперсцентефортив

Обтисуперсцентафортив

Обтисуперсконтив

Обтисуперсцентоконтив

Обтисуперсцентиконтив

Обтисуперстрансконтив

Обтисуперсинценконтив

Обтисуперсцентеконтив

Обтисуперсцентаконтив

Обтисуперсспецитит

Обтисуперсцентоспецитит

Обтисуперсцентиспецитит

Обтисуперстрансспецитит

Обтисуперсинценспецитит

Обтисуперсцентеспецитит

Обтисуперсцентаспецитит

Обтисуперсспецотеид

Обтисуперсцентоспецотеид

Обтисуперсцентиспецотеид

Обтисуперстрансспецотеид

Обтисуперсинценспецотеид

Обтисуперсцентеспецотеид

Обтисуперсцентаспецотеид

Обтисуперстант

Обтисуперсцентотеид

Обтисуперсцентитит

Обтисуперстрансцентит

Обтисуперсинцентит

Обтисуперсцентит

Обтисуперсцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустеспецитат

Обтисустецентоспецитат

Обтисустецентиспецитат

Обтисустетрансспецитат

Обтисустеинценспецитат

Обтисустецентеспецитат

Обтисустецентаспецитат

Обтисустеспецитант

Обтисустецентоспецитант

Обтисустецентиспецитант

Обтисустетрансспецитант

Обтисустеинценспецитант

Обтисустецентеспецитант

Обтисустецентаспецитант

Обтисустефортив

Обтисустецентофортив

Обтисустецентифортив

Обтисустетрансфортив

Обтисустеинценфортив

Обтисустецентефортив

Обтисустецентафортив

Обтисустеконтив

Обтисустецентоконтив

Обтисустецентиконтив

Обтисустетрансконтив

Обтисустеинценконтив

Обтисустецентеконтив

Обтисустецентаконтив

Обтисустеспецитит

Обтисустецентиспецитит

Обтисустецентиспецитит

Обтисустетрансспецитит

Обтисустеинценспецитит

Обтисустецентеспецитит

Обтисустецентаспецитит

Обтисустеспецотеид

Обтисустецентоспецотеид

Обтисустецентиспецотеид

Обтисустетрансспецотеид

Обтисустеинценспецотеид

Обтисустецентеспецотеид

Обтисустецентаспецотеид

Обтисустатант

Обтисустецентотеид

Обтисустецентитит

Обтисустетрансцентит

Обтисустеинцентит

Обтисустецентит

Обтисустецентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтисустаспецитат

Обтисустацентоспецитат

Обтисустацентиспецитат

Обтисустатрансспецитат

Обтисустаинценспецитат

Обтисустацентеспецитат

Обтисустацентаспецитат

Обтисустаспецитант

Обтисустацентоспецитант

Обтисустацентиспецитант

Обтисустатрансспецитант

Обтисустаинценспецитант

Обтисустацентеспецитант

Обтисустацентаспецитант

Обтисустафортив

Обтисустацентофортив

Обтисустацентифортив

Обтисустатрансфортив

Обтисустаинценфортив

Обтисустацентефортив

Обтисустацентафортив

Обтисустаконтив

Обтисустацентоконтив

Обтисустацентиконтив

Обтисустатрансконтив

Обтисустаинценконтив

Обтисустацентеконтив

Обтисустацентаконтив

Обтисустаспецитит

Обтисустацентиспецитит

Обтисустацентиспецитит

Обтисустатрансспецитит

Обтисустаинценспецитит

Обтисустацентеспецитит

Обтисустацентаспецитит

Обтисустаспецотеид

Обтисустацентоспецотеид

Обтисустацентиспецотеид

Обтисустатрансспецотеид

Обтисустаинценспецотеид

Обтисустацентеспецотеид

Обтисустацентаспецотеид

Обтисустатат

Обтисустацентотеид

Обтисустацентитит

Обтисустатрансцентит

Обтисустаинцентит

Обтисустацентит

Обтисустацентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Обтицентат

Обтисустоцентат

Обтисустицентат

Обтисубсцентат

Обтисуперсцентат

Обтисустецентат

Обтисустацентат

Обтицентит

Обтисустоцентит

Обтисустицентит

Обтисубсцентит

Обтисуперсцентит

Обтисустецентит

Обтисустацентит

Обтиинцентит

Обтисустоинцентит

Обтисустиинцентит

Обтисубсинцентит

Обтисуперсинцентит

Обтисустеинцентит

Обтисустаинцентит

Обтитрансцентит

Обтисустотрансцентит

Обтисуститрансцентит

Обтисубстрансцентит

Обтисуперстрансцентит

Обтисустетрансцентит

Обтисустатрансцентит

Обтицентитит

Обтисустоцентитит

Обтисустицентитит

Обтисубсцентитит

Обтисуперсцентитит

Обтисустецентитит

Обтисустацентитит

Обтицентотеид

Обтисустоцентотеид

Обтисустицентотеид

Обтисубтисубсцентотеид

Обтисуперсцентотеид

Обтисустецентотеид

Обтисустацентотеид

POХипертипотеид

Обтисустотеид

Обтисустатит

Обтисубстант

Обтисуперстант

Обтисустатант

Обтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецотеид

Обтисустоцентаспецотеид

Обтисустицентаспецотеид

Обтисубсцентаспецотеид

Обтисуперсцентаспецотеид

Обтисустецентаспецотеид

Обтисустацентаспецотеид

Обтицентеспецотеид

Обтисустоцентеспецотеид

Обтисустицентеспецотеид

Обтисубсцентеспецотеид

Обтисуперсцентеспецотеид

Обтисустецентеспецотеид

Обтисустацентеспецотеид

Обтиинценспецотеид

Обтисустоинценспецотеид

Обтисустиинценспецотеид

Обтисубсинценспецотеид

Обтисуперсинценспецотеид

Обтисустеинценспецотеид

Обтисустаинценспецотеид

Обтитрансспецотеид

Обтисустотрансспецотеид

Обтисуститрансспецотеид

Обтисубстрансспецотеид

Обтисуперстрансспецотеид

Обтисустетрансспецотеид

Обтисустатрансспецотеид

Обтицентиспецотеид

Обтисустоцентиспецотеид

Обтисустицентиспецотеид

Обтисубсцентиспецотеид

Обтисуперсцентиспецотеид

Обтисустецентиспецотеид

Обтисустацентиспецотеид

Обтицентоспецотеид

Обтисустоцентоспецотеид

Обтисустицентоспецотеид

Обтисубсцентоспецотеид

Обтисуперсцентоспецотеид

Обтисустецентоспецотеид

Обтисустацентоспецотеид

Обтиспецотеид

Обтисустоспецотеид

Обтисустиспецотеид

Обтисубсспецотеид

Обтисуперсспецотеид

Обтисустеспецотеид

Обтисустаспецотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецитит

Обтисустоцентаспецитит

Обтисустицентаспецитит

Обтисубсцентаспецитит

Обтисуперсцентаспецитит

Обтисустецентаспецитит

Обтисустацентаспецитит

Обтицентеспецитит

Обтисустоцентеспецитит

Обтисустицентеспецитит

Обтисубсцентеспецитит

Обтисуперсцентеспецитит

Обтисустецентеспецитит

Обтисустацентеспецитит

Обтиинценспецитит

Обтисустоинценспецитит

Обтисустиинценспецитит

Обтисубсинценспецитит

Обтисуперсинценспецитит

Обтисустеинценспецитит

Обтисустаинценспецитит

Обтитрансспецитит

Обтисустотрансспецитит

Обтисуститрансспецитит

Обтисубстрансспецитит

Обтисуперстрансспецитит

Обтисустетрансспецитит

Обтисустатрансспецитит

Обтицентиспецитит

Обтисустоцентиспецитит

Обтисустицентиспецитит

Обтисубсцентиспецитит

Обтисуперсцентиспецитит

Обтисустецентиспецитит

Обтисустацентиспецитит

Обтицентоспецитит

Обтисустоцентоспецитит

Обтисустицентоспецитит

Обтисубсцентоспецитит

Обтисуперсцентоспецитит

Обтисустецентоспецитит

Обтисустацентоспецитит

Обтиспецитит

Обтисустоспецитит

Обтисустиспецитит

Обтисубсспецитит

Обтисуперсспецитит

Обтисустеспецитит

Обтисустаспецитит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаконтив

Обтисустоцентаконтив

Обтисустицентаконтив

Обтисубсцентаконтив

Обтисуперсцентаконтив

Обтисустецентаконтив

Обтисустацентаконтив

Обтицентеконтив

Обтисустоцентеконтив

Обтисустицентеконтив

Обтисубсцентеконтив

Обтисуперсцентеконтив

Обтисустецентеконтив

Обтисустацентеконтив

Обтиинценконтив

Обтисустоинценконтив

Обтисустиинценконтив

Обтисубсинценконтив

Обтисуперсинценконтив

Обтисустеинценконтив

Обтисустаинценконтив

Обтитрансконтив

Обтисустотрансконтив

Обтисуститрансконтив

Обтисубстрансконтив

Обтисуперстрансконтив

Обтисустетрансконтив

Обтисустатрансконтив

Обтицентиконтив

Обтисустоцентиконтив

Обтисустицентиконтив

Обтисубсцентиконтив

Обтисуперсцентиконтив

Обтисустецентиконтив

Обтисустацентиконтив

Обтицентоконтив

Обтисустоцентоконтив

Обтисустицентоконтив

Обтисубсцентоконтив

Обтисубтисуперсцентоконтив

Обтисустецентоконтив

Обтисустацентоконтив

Обтиконтив

Обтисустоконтив

Обтисустиконтив

Обтисубсконтив

Обтисуперсконтив

Обтисустеконтив

Обтисустаконтив

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентафортив

Обтисустоцентафортив

Обтисустицентафортив

Обтисубсцентафортив

Обтисуперсцентафортив

Обтисустецентафортив

Обтисустацентафортив

Обтицентефортив

Обтисустоцентефортив

Обтисустицентефортив

Обтисубсцентефортив

Обтисуперсцентефортив

Обтисустецентефортив

Обтисустацентефортив

Обтиинценфортив

Обтисустоинценфортив

Обтисустиинценфортив

Обтисубсинценфортив

Обтисуперсинценфортив

Обтисустеинценфортив

Обтисустаинценфортив

Обтитрансфортив

Обтисустотрансфортив

Обтисуститрансфортив

Обтисубстрансфортив

Обтисуперстрансфортив

Обтисустетрансфортив

Обтисустатрансфортив

Обтицентифортив

Обтисустоцентифортив

Обтисустицентифортив

Обтисубсцентифортив

Обтисуперсцентифортив

Обтисустецентифортив

Обтисустацентифортив

Обтицентофортив

Обтисустоцентофортив

Обтисустицентофортив

Обтисубсцентофортив

Обтисуперсцентофортив

Обтисустецентофортив

Обтисустацентофортив

Обтифортив

Обтисустофортив

Обтисустифортив

Обтисубсфортив

Обтисуперсфортив

Обтисустефортив

Обтисустафортив

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецитант

Обтисустоцентаспецитант

Обтисустицентаспецитант

Обтисубсцентаспецитант

Обтисуперсцентаспецитант

Обтисустецентаспецитант

Обтисустацентаспецитант

Обтицентеспецитант

Обтисустоцентеспецитант

Обтисустицентеспецитант

Обтисубсцентеспецитант

Обтисуперсцентеспецитант

Обтисустецентеспецитант

Обтисустацентеспецитант

Обтиинценспецитант

Обтисустоинценспецитант

Обтисустиинценспецитант

Обтисубсинценспецитант

Обтисуперсинценспецитант

Обтисустеинценспецитант

Обтисустаинценспецитант

Обтитрансспецитант

Обтисустотрансспецитант

Обтисуститрансспецитант

Обтисубстрансспецитант

Обтисуперстрансспецитант

Обтисустетрансспецитант

Обтисустатрансспецитант

Обтицентиспецитант

Обтисустоцентиспецитант

Обтисустицентиспецитант

Обтисубсцентиспецитант

Обтисуперсцентиспецитант

Обтисустецентиспецитант

Обтисустацентиспецитант

Обтицентоспецитант

Обтисустоцентоспецитант

Обтисустицентоспецитант

Обтисубсцентоспецитант

Обтисуперсцентоспецитант

Обтисустецентоспецитант

Обтисустацентоспецитант

Обтиспецитант

Обтисустоспецитант

Обтисустиспецитант

Обтисубсспецитант

Обтисуперсспецитант

Обтисустеспецитант

Обтисустаспецитант

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Обтицентаспецитат

Обтисустоцентаспецитат

Обтисустицентаспецитат

Обтисубсцентаспецитат

Обтисуперсцентаспецитат

Обтисустецентаспецитат

Обтисустацентаспецитат

Обтицентеспецитат

Обтисустоцентеспецитат

Обтисустицентеспецитат

Обтисубсцентеспецитат

Обтисуперсцентеспецитат

Обтисустецентеспецитат

Обтисустацентеспецитат

Обтиинценспецитат

Обтисустоинценспецитат

Обтисустиинценспецитат

Обтисубсинценспецитат

Обтисуперсинценспецитат

Обтисустеинценспецитат

Обтисустаинценспецитат

Обтитрансспецитат

Обтисустотрансспецитат

Обтисуститрансспецитат

Обтисубстрансспецитат

Обтисуперстрансспецитат

Обтисустетрансспецитат

Обтисустатрансспецитат

Обтицентиспецитат

Обтисустоцентиспецитат

Обтисустицентиспецитат

Обтисубсцентиспецитат

Обтисуперсцентиспецитат

Обтисустецентиспецитат

Обтисустацентиспецитат

Обтицентоспецитат

Обтисустоцентоспецитат

Обтисустицентоспецитат

Обтисубсцентоспецитат

Обтисуперсцентоспецитат

Обтисустецентоспецитат

Обтисустацентоспецитат

Обтиспецитат

Обтисустоспецитат

Обтисустиспецитат

Обтисубсспецитат

Обтисуперсспецитат

Обтисустеспецитат

Обтисустаспецитат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексообтиингредиенти (DT-PEOUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например актив на инцентита, актив на инцентита на субстанта).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсактив, което означава субстант на актива; трансконтив, което означава трансцентит на контива; сустеспецитит, което означава сустатант на специтита).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически статиингредиенти (с индекс I), което означава,
че са общи понятия за икономическите субтиингредиенти, икономическите
обтиингредиенти и икономическите субсиингредиенти (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PIхипертипотеид, т.е. рационален икономически стати-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически сустотеид (съкр. – сусто) – общо понятие за значенията
на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически сустатит (съкр. – сусти) – единство на икономическия
субстант и икономическия суперстант.
4. Икономически субстант (съкр. – субс).
5. Икономически суперстант (съкр. – суперс).
6. Икономически сустатант (съкр. – сусте) – общо понятие за икономически субстант и икономически суперстант.
7. Икономически сустатат (съкр. – суста) – двойка, състояща се от икономическия субстант и икономическия суперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически центотеид (съкр. – центо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически центитит (съкр. – центи) (икономически уницентит) –
единство на икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
4. Икономически трансцентит (съкр. – транс).
5. Икономически инцентит (съкр. – инцен).
6. Икономически центит (съкр. – центе) (икономически центант) – общо
понятие за икономически трансцентит и икономически инцентит.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Икономически центат (съкр. – цента) – двойка, състояща се от икономическия трансцентит и икономическия инцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически ингредиенти):
1. Рационален икономически стати-хипертипотеид (икономически PIхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически спецотеид (съкр. – спецо) – общо понятие за значенията
на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически специтит (съкр. – специ) – единство на икономическия
контив и икономическия фортив.
4. Икономически контив (съкр. – кон) (икономически специтент).
5. Икономически фортив (съкр. – фор) (икономически специтинт).
6. Икономически специтант (съкр. – спеце) – общо понятие за икономически контив и икономически фортив.
7. Икономически специтат (съкр. – спеца) – двойка, състояща се от икономическия контив и икономическия фортив.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти
(с индекс DT-PEIUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални имплицитни рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIUYBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни имплицитни рационални дерелвантни типични икономически субексостатиингредиенти (с индекс DT-PEIUY-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

A

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

DT-PEIUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Специтат

Сустоспецитат

Сустиспецитат

Субсспецитат

Суперсспецитат

Сустеспецитат

Сустаспецитат

Специтант

Сустоспецитант

Сустиспецитант

Субсспецитант

Суперсспецитант

Сустеспецитант

Сустаспецитант

Фортив
(специтинт)

Сустофортив

Сустифортив

Субсфортив

Суперсфортив

Сустефортив

Сустафортив

Контив
(специтент)

Сустоконтив

Сустиконтив

Субсконтив

Суперсконтив

Сустеконтив

Сустаконтив

Специтит

Сустоспецитит

Сустиспецитит

Субсспецитит

Суперсспецитит

Сустеспецитит

Сустаспецитит

Спецотеид

Сустоспецотеид

Сустиспецотеид

Субсспецотеид

Суперсспецотеид

Сустеспецотеид

Сустаспецотеид

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Сустатант

Сустатат

Суперстант

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центоспецитат

Сустоцентоспецитат

Сустицентоспецитат

Субсцентоспецитат

Суперсцентоспецитат

Сустецентоспецитат

Сустацентоспецитат

Центоспецитант

Сустоцентоспецитант

Сустицентоспецитант

Субсцентоспецитант

Суперсцентоспецитант

Сустецентоспецитант

Сустацентоспецитант

Центофортив

Сустоцентофортив

Сустицентофортив

Субсцентофортив

Суперсцентофортив

Сустецентофортив

Сустацентофортив

Центоконтив

Сустоцентоконтив

Сустицентоконтив

Субсцентоконтив

Суперсцентоконтив

Сустецентоконтив

Сустацентоконтив

Центоспецитит

Сустоцентоспецитит

Сустицентоспецитит

Субсцентоспецитит

Суперсцентоспецитит

Сустецентоспецитит

Сустацентоспецитит

Центоспецотеид

Сустоцентоспецотеид

Сустицентоспецотеид

Субсцентоспецотеид

Суперсцентоспецотеид

Сустецентоспецотеид

Сустацентоспецотеид

Центотеид

Сустоцентотеид

Сустицентотеид

Субсцентотеид

Суперсцентотеид

Сустецентотеид

Сустацентотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центиспецитат

Сустоцентиспецитат

Сустицентиспецитат

Субсцентиспецитат

Суперсцентиспецитат

Сустецентиспецитат

Сустацентиспецитат

Центиспецитант

Сустоцентиспецитант

Сустицентиспецитант

Субсцентиспецитант

Суперсцентиспецитант

Сустецентиспецитант

Сустацентиспецитант

Центифортив

Сустоцентифортив

Сустицентифортив

Субсцентифортив

Суперсцентифортив

Сустецентифортив

Сустацентифортив

Центиконтив

Сустоцентиконтив

Сустицентиконтив

Субсцентиконтив

Суперсцентиконтив

Сустецентиконтив

Сустацентиконтив

Центиспецитит

Сустоцентиспецитит

Сустицентиспецитит

Субсцентиспецитит

Суперсцентиспецитит

Сустецентиспецитит

Сустацентиспецитит

Центиспецотеид

Сустоцентиспецотеид

Сустицентиспецотеид

Субсцентиспецотеид

Суперсцениоспецотеид

Сустецентиспецотеид

Сустацентиспецотеид

Центитит

Сустоцентитит

Сустицентитит

Субсцентитит

Суперсцентитит

Сустецентитит

Сустацентитит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансспецитат

Сустотрансспецитат

Суститрансспецитат

Субстрансспецитат

Суперстрансспецитат

Сустетрансспецитат

Сустатрансспецитат

Трансспецитант

Сустотрансспецитант

Суститрансспецитант

Субстрансспецитант

Суперстрансспецитант

Сустетрансспецитант

Сустатрансспецитант

Трансфортив

Сустотрансфортив

Суститрансфортив

Субстрансфортив

Суперстрансфортив

Сустетрансфортив

Сустатрансфортив

Трансконтив

Сустотрансконтив

Суститрансконтив

Субстрансконтив

Суперстрансконтив

Сустетрансконтив

Сустатрансконтив

Трансспецитит

Сустотрансспецитит

Суститрансспецитит

Субстрансспецитит

Суперстрансспецитит

Сустетрансспецитит

Сустатрансспецитит

Трансспецотеид

Сустотрансспецотеид

Суститрансспецотеид

Субстрансспецотеид

Суперстрансспецотеид

Сустетрансспецотеид

Сустатрансспецотеид

Трансцентит

Сустотрансцентит

Суститрансцентит

Субстрансцентит

Суперстрансцентит

Сустетрансцентит

Сустатрансцентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Инценспецитат

Сустоинценспецитат

Сустиинценспецитат

Субсинценспецитат

Суперсинценспецитат

Сустеинценспецитат

Сустаинценспецитат

Инценспецитант

Сустоинценспецитант

Сустиинценспецитант

Субсинценспецитант

Суперсинценспецитант

Сустеинценспецитант

Сустаинценспецитант

Инценфортив

Сустоинценфортив

Сустиинценфортив

Субсинценфортив

Суперсинценфортив

Сустеинценфортив

Сустаинценфортив

Инценконтив

Сустоинценконтив

Сустиинценконтив

Субсинценконтив

Суперсинценконтив

Сустеинценконтив

Сустаинценконтив

Инценспецитит

Сустоинценспецитит

Сустиинценспецитит

Субсинценспецитит

Суперсинценспецитит

Сустеинценспецитит

Сустаинценспецитит

Инценспецотеид

Сустоинценспецотеид

Сустиинценспецотеид

Субсинценспецотеид

Суперсинценспецотеид

Сустеинценспецотеид

Сустаинценспецотеид

Инцентит

Сустоинцентит

Сустиинцентит

Субсинцентит

Суперсинцент
ит

Сустеинцент
ит

Сустаинцент
ит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центеспецитат

Сустоцентеспецитат

Сустицентеспецитат

Субсцентеспецитат

Суперсцентеспецитат

Сустецентеспецитат

Сустацентеспецитат

Центеспецитант

Сустоцентеспецитант

Сустицентеспецитант

Субсцентеспецитант

Суперсцентеспецитант

Сустецентеспецитант

Сустацентеспецитант

Центефортив

Сустоцентефортив

Сустицентефортив

Субсцентефортив

Суперсцентефортив

Сустецентефортив

Сустацентефортив

Центеконтив

Сустоцентеконтив

Сустицентеконтив

Субсцентеконтив

Суперсцентеконтив

Сустецентеконтив

Сустацентеконтив

Центеспецитит

Сустоцентеспецитит

Сустицентеспецитит

Субсцентеспецитит

Суперсцентеспецитит

Сустецентеспецитит

Сустацентеспецитит

Центеспецотеид

Сустоцентеспецотеид

Сустицентеспецотеид

Субсцентеспецотеид

Суперсцентеспецотеид

Сустецентеспецотеид

Сустацентеспецотеид

Центит

Сустоцентит

Сустицентит

Субсцентит

Суперсцентит

Сустецентит

Сустацентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецитат

Сустоцентаспецитат

Сустицентаспецитат

Субсцентаспецитат

Суперсцентаспецитат

Сустецентаспецитат

Сустацентаспецитат

Центаспецитант

Сустоцентаспецитант

Сустицентаспецитант

Субсцентаспецитант

Суперсцентаспецитант

Сустецентаспецитант

Сустацентаспецитант

Центафортив

Сустоцентафортив

Сустицентафортив

Субсцентафортив

Суперсцентафортив

Сустецентафортив

Сустацентафортив

Центаконтив

Сустоцентаконтив

Сустицентаконтив

Субсцентаконтив

Суперсцентаконтив

Сустецентаконтив

Сустацентаконтив

Центаспецитит

Сустоцентаспецитит

Сустицентаспецитит

Субсцентаспецитит

Суперсцентаспецитит

Сустецентаспецитит

Сустацентаспецитит

Центаспецотеид

Сустоцентаспецотеид

Сустицентаспецотеид

Субсцентаспецотеид

Суперсцентаспецотеид

Сустецентаспецотеид

Сустацентаспецотеид

Центат

Сустоцентат

Сустицентат

Субсцентат

Суперсцентат

Сустецентат

Сустацентат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-PEIUY-BC/A-6
DT-PEIUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

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

Специтат

Центоспецитат

Центиспецитат

Трансспецитат

Инценспецитат

Центеспецитат

Центаспецитат

Специтант

Центоспецитант

Центиспецитант

Трансспецитант

Инценспецитант

Центеспецитант

Центаспецитант

Фортив
(специтинт)

Центофортив

Центифортив

Трансфортив

Инценфортив

Центефортив

Центафортив

Контив
(специтент)

Центоконтив

Центиконтив

Трансконтив

Инценконтив

Центеконтив

Центаконтив

Специтит

Центоспецитит

Центиспецитит

Трансспецитит

Инценспецитит

Центеспецитит

Центаспецитит

Спецотеид

Центоспецотеид

Центиспецотеид

Трансспецотеид

Инценспецотеид

Центеспецотеид

Центаспецотеид

PI-Хипертипотеид

Центотеид

Центитит

Трансцентит

Инцентит

Центит

Центат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустоспецитат

Сустоцентоспецитат

Сустоцентиспецитат

Сустотрансспецитат

Сустоинценспецитат

Сустоцентеспецитат

Сустоцентаспецитат

Сустоспецитант

Сустоцентоспецитант

Сустоцентиспецитант

Сустотрансспецитант

Сустоинценспецитант

Сустоцентеспецитант

Сустоцентаспецитант

Сустофортив

Сустоцентофортив

Сустоцентифортив

Сустотрансфортив

Сустоинценфортив

Сустоцентефортив

Сустоцентафортив

Сустоконтив

Сустоцентоконтив

Сустоцентиконтив

Сустотрансконтив

Сустоинценконтив

Сустоцентеконтив

Сустоцентаконтив

Сустоспецитит

Сустоцентоспецитит

Сустоцентиспецитит

Сустотрансспецитит

Сустоинценспецитит

Сустоцентеспецитит

Сустоцентаспецитит

Сустоспецотеид

Сустоцентоспецотеид

Сустоцентиспецотеид

Сустотрансспецотеид

Сустоинценспецотеид

Сустоцентеспецотеид

Сустоцентаспецотеид

Сустотеид

Сустоцентотеид

Сустоцентитит

Сустотрансцентит

Сустоинцентит

Сустоцентит

Сустоцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустиспецитат

Сустицентоспецитат

Сустицентиспецитат

Суститрансспецитат

Сустиинценспецитат

Сустицентеспецитат

Сустицентаспецитат

Сустиспецитант

Сустицентоспецитант

Сустицентиспецитант

Суститрансспецитант

Сустиинценспецитант

Сустицентеспецитант

Сустицентаспецитант

Сустифортив

Сустицентофортив

Сустицентифортив

Суститрансфортив

Сустиинценфортив

Сустицентефортив

Сустицентафортив

Сустиконтив

Сустицентоконтив

Сустицентиконтив

Суститрансконтив

Сустиинценконтив

Сустицентеконтив

Сустицентаконтив

Сустиспецитит

Сустицентоспецитит

Сустицентиспецитит

Суститрансспецитит

Сустиинценспецитит

Сустицентеспецитит

Сустицентаспецитит

Сустиспецотеид

Сустицентоспецотеид

Сустицентиспецотеид

Суститрансспецотеид

Сустиинценспецотеид

Сустицентеспецотеид

Сустицентаспецотеид

Сустатит

Сустицентотеид

Сустицентитит

Суститрансцентит

Сустиинцентит

Сустицентит

Сустицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субсспецитат

Субсцентоспецитат

Субсцентиспецитат

Субстрансспецитат

Субсинценспецитат

Субсцентеспецитат

Субсцентаспецитат

Субсспецитант

Субсцентоспецитант

Субсцентиспецитант

Субстрансспецитант

Субсинценспецитант

Субсцентеспецитант

Субсцентаспецитант

Субсфортив

Субсцентофортив

Субсцентифортив

Субстрансфортив

Субсинценфортив

Субсцентефортив

Субсцентафортив

Субсконтив

Субсцентоконтив

Субсцентиконтив

Субстрансконтив

Субсинценконтив

Субсцентеконтив

Субсцентаконтив

Субсспецитит

Субсцентоспецитит

Субсцентиспецитит

Субстрансспецитит

Субсинценспецитит

Субсцентеспецитит

Субсцентаспецитит

Субсспецотеид

Субсцентоспецотеид

Субсцентиспецотеид

Субстрансспецотеид

Субсинценспецотеид

Субсцентеспецотеид

Субсцентаспецотеид

Субстант

Субсцентотеид

Субсцентитит

Субстрансцентит

Субсинцентит

Субсцентит

Субсцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Суперсспецитат

Суперсцентоспецитат

Суперсцентиспецитат

Суперстрансспецитат

Суперсинценспецитат

Суперсцентеспецитат

Суперсцентаспецитат

Суперсспецитант

Суперсцентоспецитант

Суперсцентиспецитант

Суперстрансспецитант

Суперсинценспецитант

Суперсцентеспецитант

Суперсцентаспецитант

Суперсфортив

Суперсцентофортив

Суперсцентифортив

Суперстрансфортив

Суперсинценфортив

Суперсцентефортив

Суперсцентафортив

Суперсконтив

Суперсцентоконтив

Суперсцентиконтив

Суперстрансконтив

Суперсинценконтив

Суперсцентеконтив

Суперсцентаконтив

Суперсспецитит

Суперсцентоспецитит

Суперсцентиспецитит

Суперстрансспецитит

Суперсинценспецитит

Суперсцентеспецитит

Суперсцентаспецитит

Суперсспецотеид

Суперсцентоспецотеид

Суперсцентиспецотеид

Суперстрансспецотеид

Суперсинценспецотеид

Суперсцентеспецотеид

Суперсцентаспецотеид

Суперстант

Суперсцентотеид

Суперсцентитит

Суперстрансцентит

Суперсинцентит

Суперсцентит

Суперсцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустеспецитат

Сустецентоспецитат

Сустеентиспецитат

Сустетрансспецитат

Сустеинценспецитат

Сустеце
нтеспецитат

Сустецентаспецитат

Сустеспецитант

Сустецентоспецитант

Сустецентиспецитант

Сустетрансспецитант

Сустеинценспецитант

Сустецентеспецитант

Сустецентаспецитант

Сустефортив

Сустецентофортив

Сустецентифортив

Сустетрансфортив

Сустеинценфортив

Сустецентефортив

Сустецентафортив

Сустеконтив

Сустецентоконтив

Сустецентиконтив

Сустетрансконтив

Сустеинценконтив

Сустецентеконтив

Сустецентаконтив

Сустеспецитит

Сустецентоспецитит

Сустецентиспецитит

Сустетрансспецитит

Сустеинценспецитит

Сустецентеспецитит

Сустецентаспецитит

Сустеспецотеид

Сустецентоспецотеид

Сустецентиспецотеид

Сустетрансспецотеид

Сустеинценспецотеид

Сустецентеспецотеид

Сустецентаспецотеид

Сустатант

Сустецентотеид

Сустецентитит

Сустетрансцентит

Сустеинцентит

Сустецентит

Сустецентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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1156

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустаспецитат

Сустацентоспецитат

Сустаентиспецитат

Сустатрансспецитат

Сустаинценспецитат

Сустаентеспецитат

Сустацентаспецитат

Сустаспецитант

Сустацентоспецитант

Сустацентиспецитант

Сустатрансспецитант

Сустаинценспецитант

Сустацентеспецитант

Сустацентаспецитант

Сустафортив

Сустацентофортив

Сустацентифортив

Сустатрансфортив

Сустаинценфортив

Сустацентефортив

Сустацентафортив

Сустаконтив

Сустацентоконтив

Сустацентиконтив

Сустатрансконтив

Сустаинценконтив

Сустацентеконтив

Сустацентаконтив

Сустаспецитит

Сустацентоспецитит

Сустацентиспецитит

Сустатрансспецитит

Сустаинценспецитит

Сустацентеспецитит

Сустацентаспецитит

Сустаспецотеид

Сустацентоспецотеид

Сустацентиспецотеид

Сустатрансспецотеид

Сустаинценспецотеид

Сустацентеспецотеид

Сустацентаспецотеид

Сустатат

Сустацентотеид

Сустацентитит

Сустатрансцентит

Сустаинцентит

Сустацентит

Сустацентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

76

1157

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Центат

Сустоцентат

Сустицентат

Субсцентат

Суперсцентат

Сустецентат

Сустацентат

Центит
(центант)

Сустоцентит

Сустицентит

Субсцентит

Суперсцентит

Сустецентит

Сустацентит

Инцентит

Сустоинцентит

Сустиинцентит

Субсинцентит

Суперсинцентит

Сустеинцентит

Сустаинцентит

Трансцентит

Сустотрансцентит

Суститрансцентит

Субстрансцентит

Суперстрансцентит

Сустетрансцентит

Сустатрансцентит

Центитит
(уницентит)

Сустоцентитит

Сустицентитит

Субсцентитит

Суперсцентитит

Сустецентитит

Сустацентитит

Центотеид

Сустоцентотеид

Сустицентотеид

Субсцентотеид

Суперсцентотеид

Сустецентотеид

Сустацентотеид

PI-Хипертипотеид

Сустотеид

Сустатит

Субстант

Суперстант

Сустатант

Сустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецотеид

Сустоцентаспецотеид

Сустицентаспецотеид

Субсцентаспецотеид

Суперсцентаспецотеид

Сустецентаспецотеид

Сустацентаспецотеид

Центеспецотеид

Сустоцентеспецотеид

Сустицентеспецотеид

Субсцентеспецотеид

Суперсцентеспецотеид

Сустецентеспецотеид

Сустацентеспецотеид

Инценспецотеид

Сустоинценспецотеид

Сустиинценспецотеид

Субсинценспецотеид

Суперсинценспецотеид

Сустеинценспецотеид

Сустаинценспецотеид

Трансспецотеид

Сустотрансспецотеид

Суститрансспецотеид

Субстрансспецотеид

Суперстрансспецотеид

Сустетрансспецотеид

Сустатрансспецотеид

Центиспецотеид

Сустоцентиспецотеид

Сустицентиспецотеид

Субсцентиспецотеид

Суперсцентиспецотеид

Сустецентиспецотеид

Сустацентиспецотеид

Центоспецотеид

Сустоцентоспецотеид

Сустицентоспецотеид

Субсцентоспецотеид

Суперсцентоспецотеид

Сустецентоспецотеид

Сустацентоспецотеид

Спецотеид

Сустоспецотеид

Сустиспецотеид

Субсспецотеид

Суперсспецотеид

Сустеспецотеид

Сустаспецотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецитит

Сустоцентаспецитит

Сустицентаспецитит

Субсцентаспецитит

Суперсцентаспецитит

Сустецентаспецитит

Сустацентаспецитит

Центеспецитит

Сустоцентеспецитит

Сустицентеспецитит

Субсцентеспецитит

Суперсцентеспецитит

Сустецентеспецитит

Сустацентеспецитит

Инценспецитит

Сустоинценспецитит

Сустиинценспецитит

Субсинценспецитит

Суперсинценспецитит

Сустеинценспецитит

Сустаинценспецитит

Трансспецитит

Сустотрансспецитит

Суститрансспецитит

Субстрансспецитит

Суперстрансспецитит

Сустетрансспецитит

Сустатрансспецитит

Центиспецитит

Сустоцентиспецитит

Сустицентиспецитит

Субсцентиспецитит

Суперсцентиспецитит

Сустецентиспецитит

Сустацентиспецитит

Центоспецитит

Сустоцентоспецитит

Сустицентоспецитит

Субсцентоспецитит

Суперсцентоспецитит

Сустецентоспецитит

Сустацентоспецитит

Специтит

Сустоспецитит

Сустиспецитит

Субсспецитит

Суперсспецитит

Сустеспецитит

Сустаспецитит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Центаконтив

Сустоцентаконтив

Сустицентаконтив

Субсцентаконтив

Суперсцентаконтив

Сустецентаконтив

Сустацентаконтив

Центеконтив

Сустоцентеконтив

Сустицентеконтив

Субсцентеконтив

Суперсцентеконтив

Сустецентеконтив

Сустацентеконтив

Инценконтив

Сустоинценконтив

Сустиинценконтив

Субсинценконтив

Суперсинценконтив

Сустеинценконтив

Сустаинценконтив

Трансконтив

Сустотрансконтив

Суститрансконтив

Субстрансконтив

Суперстрансконтив

Сустетрансконтив

Сустатрансконтив

Центиконтив

Сустоцентиконтив

Сустицентиконтив

Субсцентиконтив

Суперсцентиконтив

Сустецентиконтив

Сустацентиконтив

Центоконтив

Сустоцентоконтив

Сустицентоконтив

Субсцентоконтив

Суперсцентоконтив

Сустецентоконтив

Сустацентоконтив

Контив
(специтент)

Сустоконтив

Сустиконтив

Субсконтив

Суперсконтив

Сустеконтив

Сустаконтив

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Центафортив

Сустоцентафортив

Сустицентафортив

Субсцентафортив

Суперсцентафортив

Сустецентафортив

Сустацентафортив

Центефортив

Сустоцентефортив

Сустицентефортив

Субсцентефортив

Суперсцентефортив

Сустецентефортив

Сустацентефортив

Инценфортив

Сустоинценфортив

Сустиинценфортив

Субсинценфортив

Суперсинценфортив

Сустеинценфортив

Сустаинценфортив

Трансфортив

Сустотрансфортив

Суститрансфортив

Субстрансфортив

Суперстрансфортив

Сустетрансфортив

Сустатрансфортив

Центифортив

Сустоцентифортив

Сустицентифортив

Субсцентифортив

Суперсцентифортив

Сустецентифортив

Сустацентифортив

Центофортив

Сустоцентофортив

Сустицентофортив

Субсцентофортив

Суперсцентофортив

Сустецентофортив

Сустацентофортив

Фортив
(специтинт)

Сустофортив

Сустифортив

Субсфортив

Суперсфортив

Сустефортив

Сустафортив

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивниите центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецитант

Сустоцентаспецитант

Сустицентаспецитант

Субсцентаспецитант

Суперсцентаспецитант

Сустецентаспецитант

Сустацентаспецитант

Центеспецитант

Сустоцентеспецитант

Сустицентеспецитант

Субсцентеспецитант

Суперсцентеспецитант

Сустецентеспецитант

Сустацентеспецитант

Инценспецитант

Сустоинценспецитант

Сустиинценспецитант

Субсинценспецитант

Суперсинценспецитант

Сустеинценспецитант

Сустаинценспецитант

Трансспецитант

Сустотрансспецитант

Суститрансспецитант

Субстрансспецитант

Суперстрансспецитант

Сустетрансспецитант

Сустатрансспецитант

Центиспецитант

Сустоцентиспецитант

Сустицентиспецитант

Субсцентиспецитант

Суперсцентиспецитант

Сустецентиспецитант

Сустацентиспецитант

Центоспецитант

Сустоцентоспецитант

Сустицентоспецитант

Субсцентоспецитант

Суперсцентоспецитант

Сустецентоспецитант

Сустацентоспецитант

Специтант

Сустоспецитант

Сустиспецитант

Субсспецитант

Суперсспецитант

Сустеспецитант

Сустаспецитант

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Центаспецитат

Сустоцентаспецитат

Сустицентаспецитат

Субсцентаспецитат

Суперсцентаспецитат

Сустецентаспецитат

Сустацентаспецитат

Центеспецитат

Сустоцентеспецитат

Сустицентеспецитат

Субсцентеспецитат

Суперсцентеспецитат

Сустецентеспецитат

Сустацентеспецитат

Инценспецитат

Сустоинценспецитат

Сустиинценспецитат

Субсинценспецитат

Суперсинценспецитат

Сустеинценспецитат

Сустаинценспецитат

Трансспецитат

Сустотрансспецитат

Суститрансспецитат

Субстрансспецитат

Суперстрансспецитат

Сустетрансспецитат

Сустатрансспецитат

Центиспецитат

Сустоцентиспецитат

Сустицентиспецитат

Субсцентиспецитат

Суперсцентиспецитат

Сустецентиспецитат

Сустацентиспецитат

Центоспецитат

Сустоцентоспецитат

Сустицентоспецитат

Субсцентоспецитат

Суперсцентоспецитат

Сустецентоспецитат

Сустацентоспецитат

Специтат

Сустоспецитат

Сустиспецитат

Субсспецитат

Суперсспецитат

Сустеспецитат

Сустаспецитат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексостатиингредиенти (DT-PEIUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически; опцията стати се подразбира)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------За имплицитните рационални дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти е характерно следното.
Първо, те имат белезите на дерелвантните типични диалектически икономически ингредиенти (вж.) (с индекс DT) и отговарят на характеристиките
на типоикономиката (вж.), т.е. са най-типичните за икономиката (вж. ингредиентна икономическа приоритентност) и като дерелевантни се изграждат
чрез съпоставянето на изходни ингредиенти от различни класификционни критерии.
Второ, те са икономически субингредиенти (съкратено от субординирани
икономически ингредиенти) (с индекс U) (т.е. са приложение на изходни типични ингредиенти от едно дадено измерение, т.е. от един класификационен
критерий, към ингредиенти от другите две измерения, например актив на инцентита, актив на инцентита на субстанта).
Трето, те са имплицитни икономически ингредиенти (с индекс UY), което означава, че чрез тях изходен икономически ингредиент от едното измерение е имплициран (скрит) в изходни икономически ингредиенти от другите
две измерения (например: субсактив, което означава субстант на актива; трансконтив, което означава трансцентит на контива; сустеспецитит, което означава сустатант на специтита).
Четвърто, те са икономически ексоингредиенти (с индекс E), т.е. принадлежат на ексоикономиката и, по-специално, на ексотипоикотномиката,
което означава че имат операционален характер и са с относително висока ингредиентна разрешителна икономическа способност.
Пето, те са икономически субтиингредиенти (с индекс S), което означава,
че са субeктивни оценки на икономическата действителност (вж. субективно и
обективно в икономиката).
Шесто, те са рационални икономически ингредиенти (с индекс P), т.е.
принадлежат на рационалната икономика и, по-специално, на рационалната
типоикономика, което от своя страна означава, че принадлежат едновременно
на фундаменталната икономика (на фундаменталната типоикономика) и ексоикономиката (на ексотипоикономиката); т.е. че те едновременно (1) имат операционален характер и са с относително висока разрешителна способност и (2)
са по-малко чувствителни към въздействията на външната (околната) среда
(вж. ингредиентна структурна икономическа чувствителност) и в това си
качество те са операционална конкретизация на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Всяко едно от трите измерения (класификационни критерии, признаци)
има по седем значения. Посочените по-долу значения на рационалните ингредиенти са само една от възможните операционални конкретизации на
идейните ингредиенти. Затова всички те са ексоидейни ингредиенти. Първото значение е еднакво за трите измерения и носи името икономически PSхипертипотеид, т.е. рационален икономически субти-хипертипотеид. Той е
общо понятие за всички значения на трите измерения и има номер 1 и се намира в координатното начало.
Първото измерение (с индекс A), което е ингредиентната сустатантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтисустотеид (съкр. – субтисусто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната сустатантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтисустатит (съкр. – субтисусти) – единство на икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
4. Икономически субтисубстант (съкр. – субтисубс).
5. Икономически субтисуперстант (съкр. – субтисуперс).
6. Икономически субтисустатант (съкр. – субтисусте) – общо понятие за
икономически субтисубстант и икономически субтисуперстант.
7. Икономически субтисубтисустатат (съкр. – субтисубтисуста) – двойка,
състояща се от икономическия субтисубстант и икономическия субтисуперстант.
Второто измерение (с индекс B), което е ингредиентната центитална
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтицентотеид (съкр. – субтиценто) – общо понятие за
значенията на ингредиентната центитална икономическа стратификационност.
3. Икономически субтицентитит (съкр. – субтиценти) (икономически
субтиуницентит) – единство на икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
4. Икономически субтитрансцентит (съкр. – субтитранс).
5. Икономически субтиинцентит (съкр. – субтиинцен).
87

1168

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Икономически субтицентит (съкр. – субтиценте) (икономически субтицентант) – общо понятие за икономически субтитрансцентит и икономически субтиинцентит.
7. Икономически субтицентат (съкр. – субтицента) – двойка, състояща се
от икономическия субтитрансцентит и икономическия субтиинцентит.
Третото измерение (с индекс C), което е ингредиентната специтантна
икономическа стратификационност, има следните значения (изходни икономически субтиингредиенти):
1. Рационален икономически субти-хипертипотеид (икономически PSхипертипотеид) – общо понятие за трите класификационни критерия.
2. Икономически субтиспецотеид (съкр. – субтиспецо) – общо понятие за
значенията на ингредиентната специтантна икономическа стратификационност.
3. Икономически субтиспецитит (съкр. – субтиспеци) – единство на икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
4. Икономически субтиконтив (съкр. – субтикон) (икономически субтиспецитент).
5. Икономически субтифортив (съкр. – субтифор) (икономически субтиспецитинт).
6. Икономически субтиспецитант (съкр. – субтиспеце) – общо понятие за
икономически субтиконтив и икономически субтифортив.
7. Икономически субтиспецитат (съкр. – субтиспеца) – двойка, състояща
се от икономическия субтиконтив и икономическия субтифортив.
За удобство субординираното тримерно пространство на имплицитните
рационални дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти е
описано като съвкупност от двумерни пространства (равнини или таблици), по
7 за всяко измерение (или общо 21 на брой). Тъй като тримерното пространство включва три измерения (три ингредиентни икономически критерия – центитален, сустатантен и специтантен), въпросното описание е направено по три
начина: (1) като центотеидно-разгърнати специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти
(с индекс DT-PESUY-AC/B) (вж. фигури 1 и от 1.1 до 1.7), (2) като сустотеидно-разгърнати специтантно-центитални имплицитни рационални дерелвантни типични икономически субексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESUYBC/A) (вж. фигури 2 и от 2.1 до 2.7) и (3) като спецотеидно-разгърнати центитално-сустатантни имплицитни рационални дерелвантни типични икономи-
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субексосубтиингредиенти (с индекс DT-PESUY-AB/C) (вж. фигури 3 и
от 3.1 до 3.7).
C

A

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

DT-PESUY-AC/B-7

Фиг. 1. Таблици на центотеидно-разгърнатите специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецитат

Субтисустоспецитат

Субтисустиспецитат

Субтисубсспецитат

Субтисуперсспецитат

Субтисустеспецитат

Субтисустаспецитат

Субтиспецитант

Субтисустоспецитант

Субтисустиспецитант

Субтисубсспецитант

Субтисуперсспецитант

Субтисустеспецитант

Субтисустаспецитант

Субтифортив

Субтисустофортив

Субтисустифортив

Субтисубсфортив

Субтисуперсфортив

Субтисустефортив

Субтисустафортив

Субтиконтив

Субтисустоконтив

Субтисустиконтив

Субтисубсконтив

Субтисуперсконтив

Субтисустеконтив

Субтисустаконтив

Субтиспецитит

Субтисустоспецитит

Субтисустиспецитит

Субтисубсспецитит

Субтисуперсспецитит

Субтисустеспецитит

Субтисустаспецитит

Субтиспецотеид

Субтисустоспецотеид

Субтисустиспецотеид

Субтисубсспецотеид

Субтисуперсспецотеид

Субтисустеспецотеид

Субтисустаспецотеид

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AC/B-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентоспецитат

Субтисустоцентоспецитат

Субтисустицентоспецитат

Субтисубсцентоспецитат

Субтисуперсцентоспецитат

Субтисустецентоспецитат

Субтисустацентоспецитат

Субтицентоспецитант

Субтисустоцентоспецитант

Субтисустицентоспецитант

Субтисубсцентоспецитант

Субтисуперсцентоспецитант

Субтисустецентоспецитант

Субтисустацентоспецитант

Субтицентофортив

Субтисустоцентофортив

Субтисустицентофортив

Субтисубсцентофортив

Субтисуперсцентофортив

Субтисустецентофортив

Субтисустацентофортив

Субтицентоконтив

Субтисустоцентоконтив

Субтисустицентоконтив

Субтисубсцентоконтив

Субтисуперсцентоконтив

Субтисустецентоконтив

Субтисустацентоконтив

Субтицентоспецитит

Субтисустоцентоспецитит

Субтисустицентоспецитит

Субтисубсцентоспецитит

Субтисуперсцентоспецитит

Субтисустецентоспецитит

Субтисустацентоспецитит

Субтицентоспецотеид

Субтисустоцентоспецотеид

Субтисустицентоспецотеид

Субтисубсцентоспецотеид

Субтисуперсцентоспецотеид

Субтисустецентоспецотеид

Субтисустацентоспецотеид

Субтицентотеид

Субтисустоцентотеид

Субтисустицентотеид

Субтисубсцентотеид

Субтисуперсцентотеид

Субтисустецентотеид

Субтисустацентотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.2. Таблица на центотеидните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AC/B-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентиспецитат

Субтисустоцентиспецитат

Субтисустицентиспецитат

Субтисубсцентиспецитат

Субтисуперсцентиспецитат

Субтисустецентиспецитат

Субтисустацентиспецитат

Субтицентиспецитант

Субтисустоцентиспецитант

Субтисустицентиспецитант

Субтисубсцентиспецитант

Субтисуперсцентиспецитант

Субтисустецентиспецитант

Субтисустацентиспецитант

Субтицентифортив

Субтисустоцентифортив

Субтисустицентифортив

Субтисубсцентифортив

Субтисуперсцентифортив

Субтисустецентифортив

Субтисустацентифортив

Субтицентиконтив

Субтисустоцентиконтив

Субтисустицентиконтив

Субтисубсцентиконтив

Субтисуперсцентиконтив

Субтисустецентиконтив

Субтисустацентиконтив

Субтицентиспецитит

Субтисустоцентиспецитит

Субтисустицентиспецитит

Субтисубсцентиспецитит

Субтисуперсцентиспецитит

Субтисустецентиспецитит

Субтисустацентиспецитит

Субтицентиспецотеид

Субтисустоцентиспецотеид

Субтисустицентиспецотеид

Субтисубсцентиспецотеид

Субтисуперсцентиспецотеид

Субтисустецентиспецотеид

Субтисустацентиспецотеид

Субтицентитит

Субтисустоцентитит

Субтисустицентитит

Субтисубсцентитит

Субтисуперсцентитит

Субтисустецентитит

Субтисустацентитит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.3. Таблица на центититните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AC/B-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтитрансспецитат

Субтисустотрансспецитат

Субтисуститрансспецитат

Субтисубстрансспецитат

Субтисуперстрансспецитат

Субтисустетрансспецитат

Субтисустатрансспецитат

Субтитрансспецитант

Субтисустотрансспецитант

Субтисуститрансспецитант

Субтисубстрансспецитант

Субтисуперстрансспецитант

Субтисустетрансспецитант

Субтисустатрансспецитант

Субтитрансфортив

Субтисустотрансфортив

Субтисуститрансфортив

Субтисубстрансфортив

Субтисуперстрансфортив

Субтисустетрансфортив

Субтисустатрансфортив

Субтитрансконтив

Субтисустотрансконтив

Субтисуститрансконтив

Субтисубстрансконтив

Субтисуперстрансконтив

Субтисустетрансконтив

Субтисустатрансконтив

Субтитрансспецитит

Субтисустотрансспецитит

Субтисуститрансспецитит

Субтисубстрансспецитит

Субтисуперстрансспецитит

Субтисустетрансспецитит

Субтисустатрансспецитит

Субтитрансспецотеид

Субтисустотрансспецотеид

Субтисуститрансспецотеид

Субтисубстрансспецотеид

Субтисуперстрансспецотеид

Субтисустетрансспецотеид

Субтисустатрансспецотеид

Субтитрансцентит

Субтисустотрансцентит

Субтисуститрансцентит

Субтисубстрансцентит

Субтисуперстрансцентит

Субтисустетрансцентит

Субтисустатрансцентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.4. Таблица на трансцентитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AC/B-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиинценспецитат

Субтисустоинценспецитат

Субтисустиинценспецитат

Субтисубсинценспецитат

Субтисуперсинценспецитат

Субтисустеинценспецитат

Субтисустаинценспецитат

Субтиинценспецитант

Субтисустоинценспецитант

Субтисустиинценспецитант

Субтисубсинценспецитант

Субтисуперсинценспецитант

Субтисустеинценспецитант

Субтисустаинценспецитант

Субтиинценфортив

Субтисустоинценфортив

Субтисустиинценфортив

Субтисубсинценфортив

Субтисуперсинценфортив

Субтисустеинценфортив

Субтисустаинценфортив

Субтиинценконтив

Субтисустоинценконтив

Субтисустиинценконтив

Субтисубсинценконтив

Субтисуперсинценконтив

Субтисустеинценконтив

Субтисустаинценконтив

Субтиинценспецитит

Субтисустоинценспецитит

Субтисустиинценспецитит

Субтисубсинценспецитит

Субтисуперсинценспецитит

Субтисустеинценспецитит

Субтисустаинценспецитит

Субтиинценспецотеид

Субтисустоинценспецотеид

Субтисустиинценспецотеид

Субтисубсинценспецотеид

Субтисуперсинценспецотеид

Субтисустеинценспецотеид

Субтисустаинценспецотеид

Субтиинцентит

Субтисустоинцентит

Субтисустиинцентит

Субтисубсинцентит

Субтисуперсинцент
ит

Субтисустеинцентит

Субтисустаинцентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.5. Таблица на инцентитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AC/B-5)
(Всички понятия имат определението икономически)

94

1175

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентеспецитат

Субтисустоцентеспецитат

Субтисустицентеспецитат

Субтисубсцентеспецитат

Субтисуперсцентеспецитат

Субтисустецентеспецитат

Субтисустацентеспецитат

Субтицентеспецитант

Субтисустоцентеспецитант

Субтисустицентеспецитант

Субтисубсцентеспецитант

Субтисуперсцентеспецитант

Субтисустецентеспецитант

Субтисустацентеспецитант

Субтицентефортив

Субтисустоцентефортив

Субтисустицентефортив

Субтисубсцентефортив

Субтисуперсцентефортив

Субтисустецентефортив

Субтисустацентефортив

Субтицентеконтив

Субтисустоцентеконтив

Субтисустицентеконтив

Субтисубсцентеконтив

Субтисуперсцентеконтив

Субтисустецентеконтив

Субтисустацентеконтив

Субтицентеспецитит

Субтисустоцентеспецитит

Субтисустицентеспецитит

Субтисубсцентеспецитит

Субтисуперсцентеспецитит

Субтисустецентеспецитит

Субтисустацентеспецитит

Субтицентеспецотеид

Субтисустоцентеспецотеид

Субтисустицентеспецотеид

Субтисубсцентеспецотеид

Субтисуперсцентеспецотеид

Субтисустецентеспецотеид

Субтисустацентеспецотеид

Субтицентит

Субтисустоцентит

Субтисустицентит

Субтисубсцентит

Субтисуперсцентит

Субтисустецентит

Субтисустацентит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.6. Таблица на центитните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AC/B-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецитат

Субтисустоцентаспецитат

Субтисустицентаспецитат

Субтисубсцентаспецитат

Субтисуперсцентаспецитат

Субтисустецентаспецитат

Субтисустацентаспецитат

Субтицентаспецитант

Субтисустоцентаспецитант

Субтисустицентаспецитант

Субтисубсцентаспецитант

Субтисуперсцентаспецитант

Субтисустецентаспецитант

Субтисустацентаспецитант

Субтицентафортив

Субтисустоцентафортив

Субтисустицентафортив

Субтисубсцентафортив

Субтисуперсцентафортив

Субтисустецентафортив

Субтисустацентафортив

Субтицентаконтив

Субтисустоцентаконтив

Субтисустицентаконтив

Субтисубсцентаконтив

Субтисуперсцентаконтив

Субтисустецентаконтив

Субтисустацентаконтив

Субтицентаспецитит

Субтисустоцентаспецитит

Субтисустицентаспецитит

Субтисубсцентаспецитит

Субтисуперсцентаспецитит

Субтисустецентаспецитит

Субтисустацентаспецитит

Субтицентаспецотеид

Субтисустоцентаспецотеид

Субтисустицентаспецотеид

Субтисубсцентаспецотеид

Субтисуперсцентаспецотеид

Субтисустецентаспецотеид

Субтисустацентаспецотеид

Субтицентат

Субтисустоцентат

Субтисустицентат

Субтисубсцентат

Субтисуперсцентат

Субтисустецентат

Субтисустацентат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 1.7. Таблица на центатните специтантно-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AC/B-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

96

1177

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

B

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

A

DT-PESUY-BC/A-6
DT-PESUY-BC/A-7
Фиг. 2. Таблици на сустотеидно-разгърнатите специтантно-центитални имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтиспецитат

Субтицентоспецитат

Субтицентиспецитат

Субтитрансспецитат

Субтиинценспецитат

Субтицентеспецитат

Субтицентаспецитат

Субтиспецитант

Субтицентоспецитант

Субтицентиспецитант

Субтитрансспецитант

Субтиинценспецитант

Субтицентеспецитант

Субтицентаспецитант

Субтифортив

Субтицентофортив

Субтицентифортив

Субтитрансфортив

Субтиинценфортив

Субтицентефортив

Субтицентафортив

Субтиконтив

Субтицентоконтив

Субтицентиконтив

Субтитрансконтив

Субтиинценконтив

Субтицентеконтив

Субтицентаконтив

Субтиспецитит

Субтицентоспецитит

Субтицентиспецитит

Субтитрансспецитит

Субтиинценспецитит

Субтицентеспецитит

Субтицентаспецитит

Субтиспецотеид

Субтицентоспецотеид

Субтицентиспецотеид

Субтитрансспецотеид

Субтиинценспецотеид

Субтицентеспецотеид

Субтицентаспецотеид

PS-Хипертипотеид

Субтицентотеид

Субтицентитит

Субтитрансцентит

Субтиинцентит

Субтицентит

Субтицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.1. Таблица на хипертипотеидните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-BC/A-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустоспецитат

Субтисустоцентоспецитат

Субтисустоцентиспецитат

Субтисустотрансспецитат

Субтисустоинценспецитат

Субтисустоцентеспецитат

Субтисустоцентаспецитат

Субтисустоспецитант

Субтисустоцентоспецитант

Субтисустоцентиспецитант

Субтисустотрансспецитант

Субтисустоинценспецитант

Субтисустоцентеспецитант

Субтисустоцентаспецитант

Субтисустофортив

Субтисустоцентофортив

Субтисустоцентифортив

Субтисустотрансфортив

Субтисустоинценфортив

Субтисустоцентефортив

Субтисустоцентафортив

Субтисустоконтив

Субтисустоцентоконтив

Субтисустоцентиконтив

Субтисустотрансконтив

Субтисустоинценконтив

Субтисустоцентеконтив

Субтисустоцентаконтив

Субтисустоспецитит

Субтисустоцентоспецитит

Субтисустоцентиспецитит

Субтисустотрансспецитит

Субтисустоинценспецитит

Субтисустоцентеспецитит

Субтисустоцентаспецитит

Субтисустоспецотеид

Субтисустоцентоспецотеид

Субтисустоцентиспецотеид

Субтисустотрансспецотеид

Субтисустоинценспецотеид

Субтисустоцентеспецотеид

Субтисустоцентаспецотеид

Субтисустотеид

Субтисустоцентотеид

Субтисустоцентитит

Субтисустотрансцентит

Субтисустоинцентит

Субтисустоцентит

Субтисустоцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.2. Таблица на сустотеидните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-BC/A-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустиспецитат

Субтисустицентоспецитат

Субтисустицентиспецитат

Субтисуститрансспецитат

Субтисустиинценспецитат

Субтисустицентеспецитат

Субтисустицентаспецитат

Субтисустиспецитант

Субтисустицентоспецитант

Субтисустицентиспецитант

Субтисуститрансспецитант

Субтисустиинценспецитант

Субтисустицентеспецитант

Субтисустицентаспецитант

Субтисустифортив

Субтисустицентофортив

Субтисустицентифортив

Субтисуститрансфортив

Субтисустиинценфортив

Субтисустицентефортив

Субтисустицентафортив

Субтисустиконтив

Субтисустицентоконтив

Субтисустицентиконтив

Субтисуститрансконтив

Субтисустиинценконтив

Субтисустицентеконтив

Субтисустицентаконтив

Субтисустиспецитит

Субтисустицентиспецитит

Субтисустицентиспецитит

Субтисуститрансспецитит

Субтисустиинценспецитит

Субтисустицентеспецитит

Субтисустицентаспецитит

Субтисустиспецотеид

Субтисустицентоспецотеид

Субтисустицентиспецотеид

Субтисуститрансспецотеид

Субтисустиинценспецотеид

Субтисустицентеспецотеид

Субтисустицентаспецотеид

Субтисустатит

Субтисустицентотеид

Субтисустицентитит

Субтисуститрансцентит

Субтисустиинцентит

Субтисустицентит

Субтисустицентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.3. Таблица на сустатитните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-BC/A-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисубсспецитат

Субтисубсцентоспецитат

Субтисубсцентиспецитат

Субтисубстрансспецитат

Субтисубсинценспецитат

Субтисубсцентеспецитат

Субтисубсцентаспецитат

Субтисубсспецитант

Субтисубсцентоспецитант

Субтисубсцентиспецитант

Субтисубстрансспецитант

Субтисубсинценспецитант

Субтисубсцентеспецитант

Субтисубсцентаспецитант

Субтисубсфортив

Субтисубсцентофортив

Субтисубсцентифортив

Субтисубстрансфортив

Субтисубсинценфортив

Субтисубсцентефортив

Субтисубсцентафортив

Субтисубсконтив

Субтисубсцентоконтив

Субтисубсцентиконтив

Субтисубстрансконтив

Субтисубсинценконтив

Субтисубсцентеконтив

Субтисубсцентаконтив

Субтисубсспецитит

Субтисубсцентоспецитит

Субтисубсцентиспецитит

Субтисубстрансспецитит

Субтисубсинценспецитит

Субтисубсцентеспецитит

Субтисубсцентаспецитит

Субтисубсспецотеид

Субтисубсцентоспецотеид

Субтисубсцентиспецотеид

Субтисубстрансспецотеид

Субтисубсинценспецотеид

Субтисубсцентеспецотеид

Субтисубсцентаспецотеид

Субтисубстант

Субтисубсцентотеид

Субтисубсцентитит

Субтисубстрансцентит

Субтисубсинцентит

Субтисубсцентит

Субтисубсцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.4. Таблица на субстантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-BC/A-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисуперсспецитат

Субтисуперсцентоспецитат

Субтисуперсцентиспецитат

Субтисуперстрансспецитат

Субтисуперсинценспецитат

Субтисуперсцентеспецитат

Субтисуперсцентаспецитат

Субтисуперсспецитант

Субтисуперсцентоспецитант

Субтисуперсцентиспецитант

Субтисубтисуперстрансспеци-

Субтисуперсинценспецитант

Субтисуперсцентеспецитант

Субтисуперсцентаспецитант

Субтисуперсфортив

Субтисуперсцентофортив

Субтисуперсцентифортив

Субтисуперстрансфортив

Субтисуперсинценфортив

Субтисуперсцентефортив

Субтисуперсцентафортив

Субтисуперсконтив

Субтисуперсцентоконтив

Субтисуперсцентиконтив

Субтисуперстрансконтив

Субтисуперсинценконтив

Субтисуперсцентеконтив

Субтисуперсцентаконтив

Субтисуперсспецитит

Субтисуперсцентоспецитит

Субтисуперсцентиспецитит

Субтисуперстрансспецитит

Субтисуперсинценспецитит

Субтисуперсцентеспецитит

Субтисуперсцентаспецитит

Субтисуперсспецотеид

Субтисуперсцентоспецотеид

Субтисуперсцентиспецотеид

Субтисуперстрансспецотеид

Субтисуперсинценспецотеид

Субтисуперсцентеспецотеид

Субтисуперсцентаспецотеид

Субтисуперстант

Субтисуперсцентотеид

Субтисуперсцентитит

Субтисуперстрансцентит

Субтисуперсинцентит

Субтисуперсцентит

Субтисуперсцентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.5. Таблица на суперстантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-BC/A-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустеспецитат

Субтисустецентоспецитат

Субтисустецентиспецитат

Субтисустетрансспецитат

Субтисустеинценспецитат

Субтисустецентеспецитат

Субтисустецентаспецитат

Субтисустеспецитант

Субтисустецентоспецитант

Субтисустецентиспецитант

Субтисустетрансспецитант

Субтисустеинценспецитант

Субтисустецентеспецитант

Субтисустецентаспецитант

Субтисустефортив

Субтисустецентофортив

Субтисустецентифортив

Субтисустетрансфортив

Субтисустеинценфортив

Субтисустецентефортив

Субтисустецентафортив

Субтисустеконтив

Субтисустецентоконтив

Субтисустецентиконтив

Субтисустетрансконтив

Субтисустеинценконтив

Субтисустецентеконтив

Субтисустецентаконтив

Субтисустеспецитит

Субтисустецентиспецитит

Субтисустецентиспецитит

Субтисустетрансспецитит

Субтисустеинценспецитит

Субтисустецентеспецитит

Субтисустецентаспецитит

Субтисустеспецотеид

Субтисустецентоспецотеид

Субтисустецентиспецотеид

Субтисустетрансспецотеид

Субтисустеинценспецотеид

Субтисустецентеспецотеид

Субтисустецентаспецотеид

Субтисустатант

Субтисустецентотеид

Субтисустецентитит

Субтисустетрансцентит

Субтисустеинцентит

Субтисустецентит

Субтисустецентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.6. Таблица на сустатантните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-BC/A-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

C ≡ Ингредиентна специтантна икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтисустаспецитат

Субтисустацентоспецитат

Субтисустацентиспецитат

Субтисустатрансспецитат

Субтисустаинценспецитат

Субтисустацентеспецитат

Субтисустацентаспецитат

Субтисустаспецитант

Субтисустацентоспецитант

Субтисустацентиспецитант

Субтисустатрансспецитант

Субтисустаинценспецитант

Субтисустацентеспецитант

Субтисустацентаспецитант

Субтисустафортив

Субтисустацентофортив

Субтисустацентифортив

Субтисустатрансфортив

Субтисустаинценфортив

Субтисустацентефортив

Субтисустацентафортив

Субтисустаконтив

Субтисустацентоконтив

Субтисустацентиконтив

Субтисустатрансконтив

Субтисустаинценконтив

Субтисустацентеконтив

Субтисустацентаконтив

Субтисустаспецитит

Субтисустацентиспецитит

Субтисустацентиспецитит

Субтисустатрансспецитит

Субтисустаинценспецитит

Субтисустацентеспецитит

Субтисустацентаспецитит

Субтисустаспецотеид

Субтисустацентоспецотеид

Субтисустацентиспецотеид

Субтисустатрансспецотеид

Субтисустаинценспецотеид

Субтисустацентеспецотеид

Субтисустацентаспецотеид

Субтисустатат

Субтисустацентотеид

Субтисустацентитит

Субтисустатрансцентит

Субтисустаинцентит

Субтисустацентит

Субтисустацентат

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност
Фиг. 2.7. Таблица на сустататните специтантно-центитални имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-BC/A-7)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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

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

B
Фиг. 3. Таблици на спецотеидно-разгърнатите центиталносустатантни-имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

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

Субтицентат

Субтисустоцентат

Субтисустицентат

Субтисубсцентат

Субтисуперсцентат

Субтисустецентат

Субтисустацентат

Субтицентит

Субтисустоцентит

Субтисустицентит

Субтисубсцентит

Субтисуперсцентит

Субтисустецентит

Субтисустацентит

Субтиинцентит

Субтисустоинцентит

Субтисустиинцентит

Субтисубсинцентит

Субтисуперсинцентит

Субтисустеинцентит

Субтисустаинцентит

Субтитрансцентит

Субтисустотрансцентит

Субтисуститрансцентит

Субтисубстрансцентит

Субтисуперстрансцентит

Субтисустетрансцентит

Субтисустатрансцентит

Субтицентитит

Субтисустоцентитит

Субтисустицентитит

Субтисубсцентитит

Субтисуперсцентитит

Субтисустецентитит

Субтисустацентитит

Субтицентотеид

Субтисустоцентотеид

Субтисустицентотеид

Субтисубтисубсцентотеид

Субтисуперсцентотеид

Субтисустецентотеид

Субтисустацентотеид

PS-Хипертипотеид

Субтисустотеид

Субтисустатит

Субтисубстант

Субтисуперстант

Субтисустатант

Субтисустатат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.1. Таблица на хипертипотеидните центитално-сустатантни имплицитни рационални дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AB/C-1)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецотеид

Субтисустоцентаспецотеид

Субтисустицентаспецотеид

Субтисубсцентаспецотеид

Субтисуперсцентаспецотеид

Субтисустецентаспецотеид

Субтисустацентаспецотеид

Субтицентеспецотеид

Субтисустоцентеспецотеид

Субтисустицентеспецотеид

Субтисубсцентеспецотеид

Субтисуперсцентеспецотеид

Субтисустецентеспецотеид

Субтисустацентеспецотеид

Субтиинценспецотеид

Субтисустоинценспецотеид

Субтисустиинценспецотеид

Субтисубсинценспецотеид

Субтисуперсинценспецотеид

Субтисустеинценспецотеид

Субтисустаинценспецотеид

Субтитрансспецотеид

Субтисустотрансспецотеид

Субтисуститрансспецотеид

Субтисубстрансспецотеид

Субтисуперстрансспецотеид

Субтисустетрансспецотеид

Субтисустатрансспецотеид

Субтицентиспецотеид

Субтисустоцентиспецотеид

Субтисустицентиспецотеид

Субтисубсцентиспецотеид

Субтисуперсцентиспецотеид

Субтисустецентиспецотеид

Субтисустацентиспецотеид

Субтицентоспецотеид

Субтисустоцентоспецотеид

Субтисустицентоспецотеид

Субтисубсцентоспецотеид

Субтисуперсцентоспецотеид

Субтисустецентоспецотеид

Субтисустацентоспецотеид

Субтиспецотеид

Субтисустоспецотеид

Субтисустиспецотеид

Субтисубсспецотеид

Субтисуперсспецотеид

Субтисустеспецотеид

Субтисустаспецотеид

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.2. Таблица на спецотеидните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AB/C-2)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецитит

Субтисустоцентаспецитит

Субтисустицентаспецитит

Субтисубсцентаспецитит

Субтисуперсцентаспецитит

Субтисустецентаспецитит

Субтисустацентаспецитит

Субтицентеспецитит

Субтисустоцентеспецитит

Субтисустицентеспецитит

Субтисубсцентеспецитит

Субтисуперсцентеспецитит

Субтисустецентеспецитит

Субтисустацентеспецитит

Субтиинценспецитит

Субтисустоинценспецитит

Субтисустиинценспецитит

Субтисубсинценспецитит

Субтисуперсинценспецитит

Субтисустеинценспецитит

Субтисустаинценспецитит

Субтитрансспецитит

Субтисустотрансспецитит

Субтисуститрансспецитит

Субтисубстрансспецитит

Субтисуперстрансспецитит

Субтисустетрансспецитит

Субтисустатрансспецитит

Субтицентиспецитит

Субтисустоцентиспецитит

Субтисустицентиспецитит

Субтисубсцентиспецитит

Субтисуперсцентиспецитит

Субтисустецентиспецитит

Субтисустацентиспецитит

Субтицентоспецитит

Субтисустоцентоспецитит

Субтисустицентоспецитит

Субтисубсцентоспецитит

Субтисуперсцентоспецитит

Субтисустецентоспецитит

Субтисустацентоспецитит

Субтиспецитит

Субтисустоспецитит

Субтисустиспецитит

Субтисубсспецитит

Субтисуперсспецитит

Субтисустеспецитит

Субтисустаспецитит

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.3. Таблица на спецититните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AB/C-3)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаконтив

Субтисустоцентаконтив

Субтисустицентаконтив

Субтисубсцентаконтив

Субтисуперсцентаконтив

Субтисустецентаконтив

Субтисустацентаконтив

Субтицентеконтив

Субтисустоцентеконтив

Субтисустицентеконтив

Субтисубсцентеконтив

Субтисуперсцентеконтив

Субтисустецентеконтив

Субтисустацентеконтив

Субтиинценконтив

Субтисустоинценконтив

Субтисустиинценконтив

Субтисубсинценконтив

Субтисуперсинценконтив

Субтисустеинценконтив

Субтисустаинценконтив

Субтитрансконтив

Субтисустотрансконтив

Субтисуститрансконтив

Субтисубстрансконтив

Субтисуперстрансконтив

Субтисустетрансконтив

Субтисустатрансконтив

Субтицентиконтив

Субтисустоцентиконтив

Субтисустицентиконтив

Субтисубсцентиконтив

Субтисуперсцентиконтив

Субтисустецентиконтив

Субтисустацентиконтив

Субтицентоконтив

Субтисустоцентоконтив

Субтисустицентоконтив

Субтисубсцентоконтив

Субтисубтисуперсцентоконтив

Субтисустецентоконтив

Субтисустацентоконтив

Субтиконтив

Субтисустоконтив

Субтисустиконтив

Субтисубсконтив

Субтисуперсконтив

Субтисустеконтив

Субтисустаконтив

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.4. Таблица на контивните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AB/C-4)
(Всички понятия имат определението икономически)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентафортив

Субтисустоцентафортив

Субтисустицентафортив

Субтисубсцентафортив

Субтисуперсцентафортив

Субтисустецентафортив

Субтисустацентафортив

Субтицентефортив

Субтисустоцентефортив

Субтисустицентефортив

Субтисубсцентефортив

Субтисуперсцентефортив

Субтисустецентефортив

Субтисустацентефортив

Субтиинценфортив

Субтисустоинценфортив

Субтисустиинценфортив

Субтисубсинценфортив

Субтисуперсинценфортив

Субтисустеинценфортив

Субтисустаинценфортив

Субтитрансфортив

Субтисустотрансфортив

Субтисуститрансфортив

Субтисубстрансфортив

Субтисуперстрансфортив

Субтисустетрансфортив

Субтисустатрансфортив

Субтицентифортив

Субтисустоцентифортив

Субтисустицентифортив

Субтисубсцентифортив

Субтисуперсцентифортив

Субтисустецентифортив

Субтисустацентифортив

Субтицентофортив

Субтисустоцентофортив

Субтисустицентофортив

Субтисубсцентофортив

Субтисуперсцентофортив

Субтисустецентофортив

Субтисустацентофортив

Субтифортив

Субтисустофортив

Субтисустифортив

Субтисубсфортив

Субтисуперсфортив

Субтисустефортив

Субтисустафортив

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.5. Таблица на фортивните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AB/C-5)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецитант

Субтисустоцентаспецитант

Субтисустицентаспецитант

Субтисубсцентаспецитант

Субтисуперсцентаспецитант

Субтисустецентаспецитант

Субтисустацентаспецитант

Субтицентеспецитант

Субтисустоцентеспецитант

Субтисустицентеспецитант

Субтисубсцентеспецитант

Субтисуперсцентеспецитант

Субтисустецентеспецитант

Субтисустацентеспецитант

Субтиинценспецитант

Субтисустоинценспецитант

Субтисустиинценспецитант

Субтисубсинценспецитант

Субтисуперсинценспецитант

Субтисустеинценспецитант

Субтисустаинценспецитант

Субтитрансспецитант

Субтисустотрансспецитант

Субтисуститрансспецитант

Субтисубстрансспецитант

Субтисуперстрансспецитант

Субтисустетрансспецитант

Субтисустатрансспецитант

Субтицентиспецитант

Субтисустоцентиспецитант

Субтисустицентиспецитант

Субтисубсцентиспецитант

Субтисуперсцентиспецитант

Субтисустецентиспецитант

Субтисустацентиспецитант

Субтицентоспецитант

Субтисустоцентоспецитант

Субтисустицентоспецитант

Субтисубсцентоспецитант

Субтисуперсцентоспецитант

Субтисустецентоспецитант

Субтисустацентоспецитант

Субтиспецитант

Субтисустоспецитант

Субтисустиспецитант

Субтисубсспецитант

Субтисуперсспецитант

Субтисустеспецитант

Субтисустаспецитант

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.6. Таблица на специтантните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AB/C-6)
(Всички понятия имат определението икономически)
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

B ≡ Ингредиентна центитална икономическа стратификационност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субтицентаспецитат

Субтисустоцентаспецитат

Субтисустицентаспецитат

Субтисубсцентаспецитат

Субтисуперсцентаспецитат

Субтисустецентаспецитат

Субтисустацентаспецитат

Субтицентеспецитат

Субтисустоцентеспецитат

Субтисустицентеспецитат

Субтисубсцентеспецитат

Субтисуперсцентеспецитат

Субтисустецентеспецитат

Субтисустацентеспецитат

Субтиинценспецитат

Субтисустоинценспецитат

Субтисустиинценспецитат

Субтисубсинценспецитат

Субтисуперсинценспецитат

Субтисустеинценспецитат

Субтисустаинценспецитат

Субтитрансспецитат

Субтисустотрансспецитат

Субтисуститрансспецитат

Субтисубстрансспецитат

Субтисуперстрансспецитат

Субтисустетрансспецитат

Субтисустатрансспецитат

Субтицентиспецитат

Субтисустоцентиспецитат

Субтисустицентиспецитат

Субтисубсцентиспецитат

Субтисуперсцентиспецитат

Субтисустецентиспецитат

Субтисустацентиспецитат

Субтицентоспецитат

Субтисустоцентоспецитат

Субтисустицентоспецитат

Субтисубсцентоспецитат

Субтисуперсцентоспецитат

Субтисустецентоспецитат

Субтисустацентоспецитат

Субтиспецитат

Субтисустоспецитат

Субтисустиспецитат

Субтисубсспецитат

Субтисуперсспецитат

Субтисустеспецитат

Субтисустаспецитат

A ≡ Ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност
Фиг. 3.7. Таблица на специтатните центитално-сустатантни имплицитни рационални
дерелевантни типични икономически субексосубтиингредиенти (DT-PESUY-AB/C-7)
(Всички понятия имат определението икономически)

Всички горепосочени разновидности на икономическите ингредиенти
имат аналози в консуномиката, прономиката, ексномиката и финомиката.
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File: от СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …
до СУБОРДИНИРАНО ТРИМЕРНО ПРОСТРАНСТВО НА ИМПЛИЦИТНИТЕ …

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