Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБПРЕДМЕТ (subthing) (кд) – във:
икокореномически субпредмет (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент, диалектически икокореномически ингредиент и релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
икокореномически субпредмет (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икокореномически субпредмет (вж. релевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент);
икокореномически субпредмет (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически субпредмет (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент, диалектически икономически ингредиент и релевантен диалектически икономически ингредиент);
икономически субпредмет (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икономически субпредмет (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
икономически субпредмет (вж. типичен диалектически икономически
ингредиент);
икореномически субпредмет (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент, диалектически икореномически ингредиент и релевантен
диалектически икореномически ингредиент);
икореномически субпредмет (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икореномически субпредмет (вж. релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икореномически субпредмет (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически субпредмет (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент, диалектически икотехномически ингредиент и релевантен диалектически икокехномически ингредиент));
икотехномически субпредмет (вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икотехномически субпредмет (вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);

1

1

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически субпредмет (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически субпредмет (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент, диалектически икоуниномически ингредиент и релевантен диалектически икоуниномически ингредиент);
икоуниреномически субпредмет (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
икоуниреномически субпредмет (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
икоуниреномически субпредмет (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant bitensivity of the economic growth) (*) – битензитет на
икономическия растеж bi ≤ 0,5y, който е общо понятие за субпреобладаващ
фитензитет на икономическия растеж и субпреобладаващ котензитет на
икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено участие fi ≤ 0,5y на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено участие co ≤ 0,5y на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субцялостния битензитет
на икономическия растеж и субхипергенния битензитет на икономическия
растеж. Частното между субпреобладаващия битензитет и темпа на растежа е
субпреобладаващата битензивност на икономическия растеж BI ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия битензитет са балансираният битензитет на
икономическия растеж, миноритарният битензитет на икономическия растеж, безналичният битензитет на икономическия растеж, дебитензитетът на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на субпреобладаващия битензитет (вж. икономическа форма) са субпреобладаващият хомеотензитет на икономическия растеж, субпреобладаващият креатензитет на икономическия растеж, субпреобладаващият ретензитет на икономическия растеж, субпреобладаващият
битертензитет на икономическия растеж. Разновидности на субпреобладаващия битензитет са още субпреобладаващият битензитет на продуктовия
икономически растеж* (subpredominant bitensivity of the product economic
growth), субпреобладаващият битензитет на факторовия икономически
растеж* (subpredominant bitensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият битензитет на полезностния икономически растеж*
(subpredominant bitensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият битензитет на стойностния икономически растеж* (subpredominant
bitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен битензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субпреобладаващ постоянен фитензитет и субпреобладаващ постоянен котензитет на
растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаващ променлив битензитет на икономическия растеж* (subpredominant
variable bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субпреобладаващ променлив фитензитет и субпреобладаващ променлив котензитет на
растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаващ времево-променлив битензитет на икономическия растеж*
(subpredominant temporally-variable bitensivity of the economic growth) и субпреобладаващ невремево-променлив битензитет на икономическия растеж*
(subpredominant non-temporally-variable bitensivity of the economic growth)].
Разновидности на субпреобладаващия променлив битензитет са (а) субпреобладаващият покачващ се битензитет на икономическия растеж*
(subpredominant raising bitensivity of the economic growth) (общо понятие за суперпреобладаващ покачващ се фитензитет и суперпреобладаващ покачващ се
котензитет на растежа), което е субпреобладаващо битензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ битензитет на икономическия растеж* (subpredominant subsiding bitensivity of the economic
growth) (общо понятие за суперпреобладаващ спадащ фитензитет и суперпреобладаващ спадащ котензитет на растежа), което е субпреобладаващо субби3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се битензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ битензитет на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding bitensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо несуббитензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubbitensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ битензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се битензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising bitensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо
небитензивиране
на
икономическия
растеж*
(subpredominant unbitensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant bitertensivity of the economic growth) (*) – битертензитет на икономическия растеж k ≤ 0,5y, който е общо понятие за субпреобладаващ интертензитет на икономическия растеж и субпреобладаващ
екстертензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено
участие m ≤ 0,5y на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в
неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно
изразено участие n ≤ 0,5y на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на
външения фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
субцялостния битертензитет на икономическия растеж и субхипергенния
битертензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия битертензитет и темпа на растежа е субпреобладаващата битертензивност на икономическия растеж K ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия битертензитет са балансираният битертензитет на икономическия растеж,
миноритарният битертензитет на икономическия растеж, безналичният
битертензитет на икономическия растеж, дебитертензитетът на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на субпреобладаващия битертензитет са субпреобладаващият битертензитет на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant bitertensivity of the product economic growth), субпреобладаващият битертензитет на факторовия икономически растеж*
(subpredominant bitertensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият битертензитет на полезностния икономически растеж*
(subpredominant bitertensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият битертензитет на стойностния икономически растеж*
(subpredominant bitertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен битертензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субпреобладаващ постоянен интертензитет и субпреобладаващ постоянен екстертензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаващ променлив битертензитет на икономическия растеж*
(subpredominant variable bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субпреобладаващ променлив интертензитет и субпреобладаващ променлив екстертензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаващ времево-променлив битертензитет
на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable bitertensivity
of the economic growth) и субпреобладаващ невремево-променлив
битертензитет на икономическия растеж* (subpredominant nontemporally-variable bitertensivity of the economic growth)]. Разновидности на
субпреобладаващия променлив битертензитет са (а) субпреобладаващият
покачващ се битертензитет на икономическия растеж* (subpredominant
raising bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за
суперпреобладаващ покачващ се интертензитет и суперпреобладаващ покачващ се екстертензитет на растежа), което е субпреобладаващо
битертензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият
спадащ битертензитет на икономическия растеж* (subpredominant
subsiding bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за
суперпреобладаващ спадащ интертензитет и суперпреобладаващ спадащ
екстертензитет на растежа), което е субпреобладаващо суббитертензивиране
на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен
и субпреобладаващият покачващ се битертензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ битертензитет на икономическия растеж*
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subpredominant unsubsiding bitertensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо несуббитертензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubbitertensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ битертензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се битертензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising bitertensivity of the economic growth)
[което е субпреобладаващо небитертензивиране на икономическия растеж* (subpredominant unbitertensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant extensivity of the economic growth) (*) – екстензитет
на икономическия растеж e, чието значение е равно или е по-малко от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие e ≤
0,5y на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия
темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензитетът на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия екстензитет до темпа
на растежа y, е утвърденият екстратензитет на икономическия растеж.
Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на субцялостния екстензитет на икономическия
растеж и субхипергенния екстензитет на икономическия растеж. Частното
между субпреобладаващия екстензитет и темпа на растежа е субпреобладаващата екстензивност на икономическия растеж E ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия екстензитет са балансираният екстензитет на икономическия
растеж, миноритарният екстензитет на икономическия растеж, безналичният екстензитет на икономическия растеж, деекстензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия екстензитет са субпреобладаващият екстензитет на продуктовия икономически растеж* (subpredominant
extensivity of the product economic growth), субпреобладаващият екстензитет на факторовия икономически растеж* (subpredominant extensivity of
the factor economic growth), субпреобладаващият екстензитет на полезностния икономически растеж* (subpredominant extensivity of the utility
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth), субпреобладаващият екстензитет на стойностния икономически растеж* (subpredominant extensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен екстензитет на икономическия растеж* (subpredominant constant extensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаващ променлив екстензитет на икономическия растеж* (subpredominant variable extensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаващ времево-променлив екстензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable extensivity of the economic growth) и
субпреобладаващ невремево-променлив екстензитет на икономическия
растеж* (subpredominant non-temporally-variable extensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващия променлив екстензитет са (а)
субпреобладаващият покачващ се екстензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising extensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо екстензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ екстензитет на икономическия растеж* (subpredominant
subsiding extensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се екстензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ екстензитет на икономическия
растеж* (subpredominant unsubsiding extensivity of the economic growth) [което
е субпреобладаващо несубекстензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubextensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ екстензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се екстензитет на икономическия
растеж* (subpredominant unraising extensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо неекстензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unextensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant extertensivity of the economic growth) (*) –
екстертензитет на икономическия растеж n, чието значение е равно или е
по-малко от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие n ≤ 0,5y на някакъв външен фактор на икономическия растеж
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на
външения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензитетът на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия
екстертензитет до темпа на растежа y, е утвърденият интертензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Той е съставка на субцялостния екстертензитет на
икономическия растеж и субхипергенния екстертензитет на икономическия
растеж. Частното между субпреобладаващия екстертензитет и темпа на растежа е субпреобладаващата екстертензивност на икономическия растеж N ≤
0,5. Съставки на субпреобладаващия екстертензитет са балансираният екстертензитет на икономическия растеж, миноритарният екстертензитет
на икономическия растеж, безналичният екстертензитет на икономическия
растеж, деекстертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия екстертензитет са субпреобладаващият екстертензитет на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant extertensivity of the product economic growth), субпреобладаващият екстертензитет на факторовия икономически растеж*
(subpredominant extertensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият екстертензитет на полезностния икономически растеж*
(subpredominant extertensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият екстертензитет на стойностния икономически растеж*
(subpredominant extertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен екстертензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant extertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаващ променлив екстертензитет
на икономическия растеж* (subpredominant variable extertensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субпреобладаващ времево-променлив екстертензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable extertensivity of the
economic growth) и субпреобладаващ невремево-променлив екстертензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable extertensivity of the economic growth)]. Разновидности на субпреобладаващия
променлив екстертензитет са (а) субпреобладаващият покачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising extertensivity
of the economic growth), което е субпреобладаващо екстертензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ екстертензитет на
икономическия растеж* (subpredominant subsiding extertensivity of the
economic growth), което е субпреобладаващо субекстертензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се екстертензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ екстертензитет на икономическия растеж*
(subpredominant unsubsiding extertensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо несубекстертензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubextertensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ екстертензитет образуват
понятието за субпреобладаващ непокачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising extertensivity of the economic
growth) [което е субпреобладаващо неекстертензивиране на икономическия
растеж* (subpredominant unextertensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant extratensivity of the economic growth) (*) – екстратензитет на икономическия растеж h, чието значение е равно или е по-малко
от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено
участие h ≤ 0,5y на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на
екстратензивения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензитетът на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия
екстратензитет до темпа на растежа y, е утвърденият екстензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субцялостния екстратензитет на икономическия растеж и субхипергенния екстратензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия екстратензитет и
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------темпа на растежа е субпреобладаващата екстратензивност на икономическия
растеж H ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия екстратензитет са балансираният екстратензитет на икономическия растеж, миноритарният екстратензитет на икономическия растеж, безналичният екстратензитет на
икономическия растеж, детензитетът на икономическия растеж (съкратено
от деекстратензитет на икономическия растеж).
Разновидности на субпреобладаващия екстратензитет са субпреобладаващият екстратензитет на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant extratensivity of the product economic growth), субпреобладаващият екстратензитет на факторовия икономически растеж*
(subpredominant extratensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият екстратензитет на полезностния икономически растеж*
(subpredominant extratensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият екстратензитет на стойностния икономически растеж*
(subpredominant extratensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен екстратензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant extratensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаващ променлив екстратензитет
на икономическия растеж* (subpredominant variable extratensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субпреобладаващ времево-променлив екстратензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable extratensivity of the
economic growth) и субпреобладаващ невремево-променлив екстратензитет
на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable extratensivity of the economic growth)]. Разновидности на субпреобладаващия
променлив екстратензитет са (а) субпреобладаващият покачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising extratensivity
of the economic growth), което е субпреобладаващо екстратензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ екстратензитет на
икономическия растеж* (subpredominant subsiding extratensivity of the
economic growth), което е субпреобладаващо субекстратензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се екстратензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ екстратензитет на икономическия растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subpredominant unsubsiding extratensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо несубекстратензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubextratensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ екстратензитет образуват
понятието за субпреобладаващ непокачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising extratensivity of the economic
growth) [което е субпреобладаващо неекстратензивиране на икономическия
растеж* (subpredominant unextratensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant intertensivity of the economic growth) (*) – интертензитет на икономическия растеж m, чието значение е равно или е помалко от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие m ≤ 0,5y на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж
в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензитетът
на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия интертензитет
до темпа на растежа y, е утвърденият екстертензитет на икономическия
растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на субцялостния интертензитет на икономическия
растеж и субхипергенния интертензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия интертензитет и темпа на растежа е субпреобладаващата интертензивност на икономическия растеж M ≤ 0,5. Съставки
на субпреобладаващия интертензитет са балансираният интертензитет на
икономическия растеж, миноритарният интертензитет на икономическия
растеж, безналичният интертензитет на икономическия растеж, деинтертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия интертензитет са субпреобладаващият интертензитет на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant intertensivity of the product economic growth), субпреобладаващият интертензитет на факторовия икономически растеж*
(subpredominant intertensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият интертензитет на полезностния икономически растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subpredominant intertensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият интертензитет на стойностния икономически растеж*
(subpredominant intertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен интертензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant intertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаващ променлив интертензитет на
икономическия растеж* (subpredominant variable intertensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаващ времево-променлив интертензитет на икономическия
растеж* (subpredominant temporally-variable intertensivity of the economic
growth) и субпреобладаващ невремево-променлив интертензитет на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable intertensivity of
the economic growth)]. Разновидности на субпреобладаващия променлив интертензитет са (а) субпреобладаващият покачващ се интертензитет на
икономическия растеж* (subpredominant raising intertensivity of the economic
growth), което е субпреобладаващо интертензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ интертензитет на икономическия растеж* (subpredominant subsiding intertensivity of the economic growth),
което е субпреобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж. В
своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се интертензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ интертензитет на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding
intertensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо несубинтертензивиране
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
unsubintertensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и
субпреобладаващият спадащ интертензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се интертензитет на икономическия растеж*
(subpredominant unraising intertensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо
неинтертензивиране
на
икономическия
растеж*
(subpredominant unintertensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant catensivity of the economic growth) (*) – катензитет на
икономическия растеж i, чието значение е равно или е по-малко от половина12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие i ≤ 0,5y
на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп
y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия катензитет до темпа на растежа y, е утвърденият оптензитет на икономическия растеж. Разновидност е
на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субцялостния катензитет на икономическия растеж и субхипергенния катензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия катензитет и темпа на растежа е субпреобладаващата катензивност
на икономическия растеж I ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия катензитет
са балансираният катензитет на икономическия растеж, миноритарният
катензитет на икономическия растеж, безналичният катензитет на икономическия растеж, декатензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия катензитет са субпреобладаващият катензитет на продуктовия икономически растеж* (subpredominant
catensivity of the product economic growth), субпреобладаващият катензитет
на факторовия икономически растеж* (subpredominant catensivity of the
factor economic growth), субпреобладаващият катензитет на полезностния
икономически растеж* (subpredominant catensivity of the utility economic
growth), субпреобладаващият катензитет на стойностния икономически
растеж* (subpredominant catensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен катензитет на икономическия растеж* (subpredominant constant catensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаващ променлив катензитет на икономическия растеж* (subpredominant variable catensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаващ времево-променлив катензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable catensivity of the economic growth) и
субпреобладаващ невремево-променлив катензитет на икономическия
13
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до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (subpredominant non-temporally-variable catensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващия променлив катензитет са (а)
субпреобладаващият покачващ се катензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising catensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо катензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ катензитет на икономическия растеж* (subpredominant
subsiding catensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се катензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ катензитет на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding catensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо несубкатензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubcatensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ катензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се катензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising catensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо
некатензивиране
на
икономическия
растеж*
(subpredominant uncatensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant qualitensivity of the economic growth) (*) –
квалитензитет на икономическия растеж r, чието значение е равно или е помалко от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие r ≤ 0,5y на някакъв качествен фактор на икономическия растеж
в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на качествения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензитетът на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия
квалитензитет до темпа на растежа y, е утвърденият квантитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субцялостния квалитензитет на икономическия растеж и субхипергенния квалитензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия квалитензитет и темпа на
растежа е субпреобладаващата квалитензивност на икономическия растеж R
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия квалитензитет са балансираният квалитензитет на икономическия растеж, миноритарният квалитензитет на
икономическия растеж, безналичният квалитензитет на икономическия растеж, деквалитензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия квалитензитет са субпреобладаващият квалитензитет на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant qualitensivity of the product economic growth), субпреобладаващият квалитензитет на факторовия икономически растеж*
(subpredominant qualitensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият квалитензитет на полезностния икономически растеж*
(subpredominant qualitensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият квалитензитет на стойностния икономически растеж*
(subpredominant qualitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаващ променлив квалитензитет
на икономическия растеж* (subpredominant variable qualitensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субпреобладаващ времево-променлив квалитензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable qualitensivity of the
economic growth) и субпреобладаващ невремево-променлив квалитензитет
на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable qualitensivity of the economic growth)]. Разновидности на субпреобладаващия
променлив квалитензитет са (а) субпреобладаващият покачващ се
квалитензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising
qualitensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо
квалитензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият
спадащ квалитензитет на икономическия растеж* (subpredominant
subsiding qualitensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо
субквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност
субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се
квалитензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ
квалитензитет на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding
qualitensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо
несубквалитензивиране на икономическия растеж* (subpredominant unsub15
15

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------unsubqualitensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен
и субпреобладаващият спадащ квалитензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се квалитензитет на икономическия растеж*
(subpredominant unraising qualitensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо неквалитензивиране на икономическия растеж* (subpredominant unqualitensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant quantitensivity of the economic growth) (*) – квантитензитет на икономическия растеж q, чието значение е равно или е помалко от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие q ≤ 0,5y на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия квантитензитет до темпа на растежа y, е утвърденият квалитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субцялостния квантитензитет на икономическия растеж и субхипергенния квантитензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия квантитензитет и
темпа на растежа е субпреобладаващата квантитензивност на икономическия
растеж Q ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия квантитензитет са балансираният квантитензитет на икономическия растеж, миноритарният квантитензитет на икономическия растеж, безналичният квантитензитет на
икономическия растеж, деквантитензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия квантитензитет са субпреобладаващият квантитензитет на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant quantitensivity of the product economic growth), субпреобладаващият квантитензитет на факторовия икономически растеж*
(subpredominant quantitensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият квантитензитет на полезностния икономически растеж*
(subpredominant quantitensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият квантитензитет на стойностния икономически растеж*
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subpredominant quantitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаващ променлив квантитензитет
на икономическия растеж* (subpredominant variable quantitensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субпреобладаващ времево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable quantitensivity of the
economic growth) и субпреобладаващ невремево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable
quantitensivity of the economic growth)]. Разновидности на субпреобладаващия
променлив квантитензитет са (а) субпреобладаващият покачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising quantitensivity
of the economic growth), което е субпреобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ квантитензитет
на икономическия растеж* (subpredominant subsiding quantitensivity of the
economic growth), което е субпреобладаващо субквантитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се квантитензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ квантитензитет на икономическия растеж*
(subpredominant unsubsiding quantitensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо несубквантитензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubquantitensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ квантитензитет образуват
понятието за субпреобладаващ непокачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising quantitensivity of the economic
growth) [което е субпреобладаващо неквантитензивиране на икономическия
растеж* (subpredominant unquantitensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant cotensivity of the economic growth) (*) –котензитет на
икономическия растеж co, чието значение е равно или е по-малко от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие co ≤
0,5y на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия рас17
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж) фактор в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва
ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензитетът на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия котензитет до темпа на растежа y, е утвърденият фитензитет на
икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява
се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субцялостния котензитет на икономическия растеж и субхипергенния котензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия котензитет и темпа на
растежа е субпреобладаващата котензивност на икономическия растеж CO
≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия котензитет са балансираният котензитет на икономическия растеж, миноритарният котензитет на икономическия растеж, безналичният котензитет на икономическия растеж, декотензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на субпреобладаващия котензитет (вж. икономическа форма) са субпреобладаващият квалитензитет на икономическия растеж,
субпреобладаващият екстратензитет на икономическия растеж, субпреобладаващият оптензитет на икономическия растеж, субпреобладаващият
екстертензитет на икономическия растеж. Разновидности на субпреобладаващия котензитет са още субпреобладаващият котензитет на продуктовия
икономически растеж* (subpredominant cotensivity of the product economic
growth), субпреобладаващият котензитет на факторовия икономически
растеж* (subpredominant cotensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият котензитет на полезностния икономически растеж*
(subpredominant cotensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият котензитет на стойностния икономически растеж* (subpredominant
cotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен котензитет на икономическия растеж* (subpredominant constant cotensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаващ променлив котензитет на икономическия растеж* (subpredominant variable cotensivity of the economic
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаващ времево-променлив котензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable cotensivity of the economic growth) и
субпреобладаващ невремево-променлив котензитет на икономическия
растеж* (subpredominant non-temporally-variable cotensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващия променлив котензитет са (а)
субпреобладаващият покачващ се котензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising cotensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо котензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ котензитет на икономическия растеж* (subpredominant
subsiding cotensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо субкотензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се котензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ котензитет на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding cotensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо несубкотензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubcotensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ котензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се котензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising cotensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо некотензивиране на икономическия растеж* (subpredominant uncotensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant creatensivity of the economic growth) (*) – креатензитет на икономическия растеж d ≤ 0,5y, който е общо понятие за субпреобладаващ екстензитет на икономическия растеж и субпреобладаващ екстратензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено участие e
≤ 0,5y на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия
темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено
участие h ≤ 0,5y на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на
екстратензивения фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната ди19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------намична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субцялостния креатензитет на икономическия растеж и субхипергенния креатензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия креатензитет и темпа на растежа е субпреобладаващата креатензивност на икономическия растеж D ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия креатензитет са балансираният креатензитет на икономическия растеж, миноритарният креатензитет на икономическия растеж, безналичният креатензитет на икономическия растеж, декреатензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия креатензитет са субпреобладаващият креатензитет на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant creatensivity of the product economic growth), субпреобладаващият
креатензитет
на
факторовия
икономически
растеж*
(subpredominant creatensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият креатензитет на полезностния икономически растеж*
(subpredominant creatensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият креатензитет на стойностния икономически растеж*
(subpredominant creatensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен креатензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субпреобладаващ постоянен екстензитет и субпреобладаващ постоянен екстратензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаващ променлив креатензитет на икономическия растеж*
(subpredominant variable creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субпреобладаващ променлив екстензитет и субпреобладаващ променлив екстратензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. субпреобладаващ времево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable creatensivity of the
economic growth) и субпреобладаващ невремево-променлив креатензитет
на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable
creatensivity of the economic growth)]. Разновидности на субпреобладаващия
променлив креатензитет са (а) субпреобладаващият покачващ се креатензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising creatensivity of the
20
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (общо понятие за суперпреобладаващ покачващ се екстензитет и суперпреобладаващ покачващ се екстратензитет на растежа), което е субпреобладаващо креатензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ креатензитет на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding creatensivity of the economic growth) (общо понятие за
суперпреобладаващ спадащ екстензитет и суперпреобладаващ спадащ екстратензитет на растежа), което е субпреобладаващо субкреатензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се креатензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ креатензитет на икономическия растеж*
(subpredominant unsubsiding creatensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо несубкреатензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubcreatensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ креатензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се креатензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising creatensivity of the economic growth)
[което е субпреобладаващо некреатензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant uncreatensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant optensivity of the economic growth) (*) –оптензитет на
икономическия растеж a, чието значение е равно или е по-малко от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие a ≤ 0,5y
на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия
темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на неидентифицирания фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензитетът на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия оптензитет до темпа на растежа y, е утвърденият катензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на субцялостния оптензитет на икономическия
растеж и субхипергенния оптензитет на икономическия растеж. Частното
между субпреобладаващия оптензитет и темпа на растежа е субпреобладаващата оптензивност на икономическия растеж A ≤ 0,5. Съставки на субпре21
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обладаващия оптензитет са балансираният оптензитет на икономическия
растеж, миноритарният оптензитет на икономическия растеж, безналичният оптензитет на икономическия растеж, деоптензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия оптензитет са субпреобладаващият оптензитет на продуктовия икономически растеж* (subpredominant
optensivity of the product economic growth), субпреобладаващият оптензитет
на факторовия икономически растеж* (subpredominant optensivity of the
factor economic growth), субпреобладаващият оптензитет на полезностния
икономически растеж* (subpredominant optensivity of the utility economic
growth), субпреобладаващият оптензитет на стойностния икономически
растеж* (subpredominant optensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен оптензитет на икономическия растеж* (subpredominant constant optensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаващ променлив оптензитет на икономическия растеж* (subpredominant variable optensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаващ времево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable optensivity of the economic growth) и
субпреобладаващ невремево-променлив оптензитет на икономическия
растеж* (subpredominant non-temporally-variable optensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващия променлив оптензитет са (а)
субпреобладаващият покачващ се оптензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising optensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо оптензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ оптензитет на икономическия растеж* (subpredominant
subsiding optensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо субоптензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се оптензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ оптензитет на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding optensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо несубоптензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsuboptensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ оптензитет образуват понятие22
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до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то за субпреобладаващ непокачващ се оптензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising optensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо неоптензивиране на икономическия растеж* (subpredominant unoptensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant retensivity of the economic growth) (*) – ретензитет на
икономическия растеж j ≤ 0,5y, който е общо понятие за субпреобладаващ
катензитет на икономическия растеж и субпреобладаващ оптензитет на
икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено участие i ≤ 0,5y на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено участие a ≤
0,5y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на неидентифицирания фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субцялостния ретензитет на икономическия растеж и субхипергенния ретензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия ретензитет и темпа на растежа е субпреобладаващата ретензивност
на икономическия растеж J ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия ретензитет
са балансираният ретензитет на икономическия растеж, миноритарният
ретензитет на икономическия растеж, безналичният ретензитет на икономическия растеж, деретензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия ретензитет са субпреобладаващият ретензитет на продуктовия икономически растеж* (subpredominant
retensivity of the product economic growth), субпреобладаващият ретензитет
на факторовия икономически растеж* (subpredominant retensivity of the
factor economic growth), субпреобладаващият ретензитет на полезностния
икономически растеж* (subpredominant retensivity of the utility economic
growth), субпреобладаващият ретензитет на стойностния икономически
растеж* (subpredominant retensivity of the value economic growth) (вж. про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен ретензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субпреобладаващ постоянен катензитет и субпреобладаващ постоянен оптензитет на
растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаващ променлив ретензитет на икономическия растеж* (subpredominant
variable retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субпреобладаващ променлив катензитет и субпреобладаващ променлив оптензитет на
растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаващ времево-променлив ретензитет на икономическия растеж*
(subpredominant temporally-variable retensivity of the economic growth) и субпреобладаващ невремево-променлив ретензитет на икономическия растеж*
(subpredominant non-temporally-variable retensivity of the economic growth)].
Разновидности на субпреобладаващия променлив ретензитет са (а) субпреобладаващият покачващ се ретензитет на икономическия растеж*
(subpredominant raising retensivity of the economic growth) (общо понятие за суперпреобладаващ покачващ се катензитет и суперпреобладаващ покачващ се
оптензитет на растежа), което е субпреобладаващо ретензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ ретензитет на икономическия растеж* (subpredominant subsiding retensivity of the economic
growth) (общо понятие за суперпреобладаващ спадащ катензитет и суперпреобладаващ спадащ оптензитет на растежа), което е субпреобладаващо субретензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се ретензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ ретензитет на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding retensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо несубретензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubretensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ ретензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се ретензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising retensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо
неретензивиране
на
икономическия
растеж*
(subpredominant unretensivition of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБПРЕОБЛАДАВАЩ ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant fitensivity of the economic growth) (*) – фитензитет на
икономическия растеж fi, чието значение е равно или е по-малко от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие fi ≤ 0,5y
на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензитетът на икономическия растеж, който допълва субпреобладаващия фитензитет до темпа на растежа y, е утвърденият котензитет на икономическия
растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Той е съставка на субцялостния фитензитет на икономическия растеж и субхипергенния фитензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия фитензитет и темпа на растежа е
субпреобладаващата фитензивност на икономическия растеж FI ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия фитензитет са балансираният фитензитет на
икономическия растеж, миноритарният фитензитет на икономическия растеж, безналичният фитензитет на икономическия растеж, дефитензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на субпреобладаващия фитензитет (вж. икономическа форма) са субпреобладаващият квантитензитет на икономическия
растеж, субпреобладаващият екстензитет на икономическия растеж, субпреобладаващият катензитет на икономическия растеж, субпреобладаващият интертензитет на икономическия растеж. Разновидности на субпреобладаващия фитензитет са още субпреобладаващият фитензитет на продуктовия икономически растеж* (subpredominant fitensivity of the product
economic growth), субпреобладаващият фитензитет на факторовия икономически растеж* (subpredominant fitensivity of the factor economic growth),
субпреобладаващият фитензитет на полезностния икономически растеж* (subpredominant fitensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият фитензитет на стойностния икономически растеж*
(subpredominant fitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен фитензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant fitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаващ променлив фитензитет на икономическия растеж* (subpredominant variable fitensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаващ времево-променлив фитензитет на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable fitensivity of the economic growth) и
субпреобладаващ невремево-променлив фитензитет на икономическия
растеж* (subpredominant non-temporally-variable fitensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващия променлив фитензитет са (а)
субпреобладаващият покачващ се фитензитет на икономическия растеж* (subpredominant raising fitensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо фитензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ фитензитет на икономическия растеж* (subpredominant
subsiding fitensivity of the economic growth), което е субпреобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се фитензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ фитензитет на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding fitensivity of the economic growth) [което е
субпреобладаващо несубфитензивиране на икономическия растеж*
(subpredominant unsubfitensivition of the economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият спадащ фитензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ се фитензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising fitensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо
нефитензивиране
на
икономическия
растеж*
(subpredominant unfitensivition of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩ ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant homeotensivity of the economic growth) (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o ≤ 0,5y, който е общо понятие за субпреобладаващ квантитензитет на икономическия растеж и субпреобладаващ
квалитензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено
участие q ≤ 0,5y на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в
неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно
изразено участие r ≤ 0,5y на някакъв качествен фактор на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на качествения фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна
типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субцялостния хомеотензитет на икономическия растеж и субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж. Частното между субпреобладаващия хомеотензитет и темпа на растежа е субпреобладаващата хомеотензивност на икономическия растеж O ≤ 0,5. Съставки на субпреобладаващия хомеотензитет са балансираният хомеотензитет на икономическия
растеж, миноритарният хомеотензитет на икономическия растеж, безналичният хомеотензитет на икономическия растеж, дехомеотензитетът на
икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващия хомеотензитет са субпреобладаващият хомеотензитет на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant homeotensivity of the product economic growth), субпреобладаващият хомеотензитет на факторовия икономически растеж*
(subpredominant homeotensivity of the factor economic growth), субпреобладаващият хомеотензитет на полезностния икономически растеж*
(subpredominant homeotensivity of the utility economic growth), субпреобладаващият хомеотензитет на стойностния икономически растеж*
(subpredominant homeotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаващ
постоянен хомеотензитет на икономическия растеж* (subpredominant
constant homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субпреобладаващ постоянен квантитензитет и субпреобладаващ постоянен квалитензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
субпреобладаващ променлив хомеотензитет на икономическия растеж*
(subpredominant variable homeotensivity of the economic growth) (който е общо
понятие за субпреобладаващ променлив квантитензитет и субпреобладаващ
променлив квалитензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаващ времево-променлив хомеотензитет
на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable homeotensiv27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------homeotensivity of the economic growth) и субпреобладаващ невремевопроменлив хомеотензитет на икономическия растеж* (subpredominant
non-temporally-variable homeotensivity of the economic growth)]. Разновидности
на субпреобладаващия променлив хомеотензитет са (а) субпреобладаващият
покачващ се хомеотензитет на икономическия растеж* (subpredominant
raising homeotensivity of the economic growth) (общо понятие за суперпреобладаващ покачващ се квантитензитет и суперпреобладаващ покачващ се квалитензитет на растежа), което е субпреобладаващо хомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващият спадащ хомеотензитет на
икономическия растеж* (subpredominant subsiding homeotensivity of the
economic growth) (общо понятие за суперпреобладаващ спадащ квантитензитет
и суперпреобладаващ спадащ квалитензитет на растежа), което е субпреобладаващо субхомеотензивиране на икономическия растеж. В своята общност
субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият покачващ се хомеотензитет образуват понятието за субпреобладаващ неспадащ хомеотензитет на
икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding homeotensivity of the
economic growth) [което е субпреобладаващо несубхомеотензивиране на
икономическия растеж* (subpredominant unsubhomeotensivition of the
economic growth)], а субпреобладаващият постоянен и субпреобладаващият
спадащ хомеотензитет образуват понятието за субпреобладаващ непокачващ
се хомеотензитет на икономическия растеж* (subpredominant unraising
homeotensivity of the economic growth) [което е субпреобладаващо нехомеотензивиране на икономическия растеж* (subpredominant unhomeotensivition
of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant bitensity of the economic growth) (*) – битензивност на икономическия растеж BI ≤ 0,5, който е общо понятие за субпреобладаваща фитензивност на икономическия растеж и субпреобладаваща котензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено участие FI ≤
0,5 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез
което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие CO ≤ 0,5 на
някакъв допълващ (към това на фитензивността на икономическия растеж)
фактор в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензив28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субцялостната битензивност на икономическия растеж и субхипергенната битензивност на икономическия растеж. Тя е частното между
субпреобладаващия битензитет на икономическия растеж bi ≤ 0,5y. Съставки на субпреобладаващата битензивност са балансираната битензивност на
икономическия растеж, миноритарната битензивност на икономическия
растеж, безналичната битензивност на икономическия растеж, дебитензивността на икономическия растеж.
Форми на проявление на субпреобладаващата битензивност (вж. икономическа форма) са субпреобладаващата хомеотензивност на икономическия
растеж, субпреобладаващата креатензивност на икономическия растеж,
субпреобладаващата ретензивност на икономическия растеж, субпреобладаващата битертензивност на икономическия растеж. Разновидности на субпреобладаващата битензивност са още субпреобладаващата битензивност
на продуктовия икономически растеж* (subpredominant bitensity of the
product economic growth), субпреобладаващата битензивност на факторовия икономически растеж* (subpredominant bitensity of the factor economic
growth), субпреобладаващата битензивност на полезностния икономически растеж* (subpredominant bitensity of the utility economic growth), субпреобладаващата битензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant bitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянена битензивност на икономическия растеж* (subpredominant
constant bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за субпреобладаваща постоянна фитензивност и субпреобладаваща постоянна котензивност
на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаваща променлив битензивност на икономическия растеж* (subpredominant variable bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за
субпреобладаваща променлива фитензивност и субпреобладаваща променлива
котензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времево-променлива битензивност на
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable bitensity of the
economic growth) и субпреобладаваща невремево-променлива битензивност
на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable bitensity
of the economic growth)]. Разновидности на субпреобладаващата променлива
битензивност са (а) субпреобладаващата покачваща се битензивност на
икономическия растеж* (subpredominant raising bitensity of the economic
growth) (общо понятие за суперпреобладаваща покачваща се фитензивност и
суперпреобладаваща покачваща се котензивност на растежа), което е субпреобладаваща битензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща битензивност на икономическия растеж* (subpredominant subsiding bitensity of the economic growth) (общо понятие за
суперпреобладаваща спадаща фитензивност и суперпреобладаваща спадаща
котензивност на растежа), което е субпреобладаваща суббитензификация на
икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващата постоянна и
субпреобладаващата покачваща се битензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща битензивност на икономическия растеж*
(subpredominant unsubsiding bitensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща
несуббитензификация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant unsubbitensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаваща спадаща битензивност образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се битензивност на икономическия растеж* (subpredominant unraising bitensity of the economic growth) [което
е субпреобладаваща небитензификация на икономическия растеж*
(subpredominant unbitensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant bitensification of the economic growth) (*) –
общо понятие за субпреобладаваща фитензификация на икономическия растеж и субпреобладаваща фитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата битензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субпреобладаващия битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща
битензисуфикация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------bitensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо битензифициране на икономическия растеж* (subpredominant
bitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субпреобладаваща битензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant
bitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant bitertensity of the economic growth) (*) – битертензивност на икономическия растеж K ≤ 0,5, който е общо понятие за
субпреобладаваща интертензивност на икономическия растеж и субпреобладаваща екстертензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително
изразено участие M ≤ 0,5 на някакъв вътрешен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие N ≤ 0,5 на някакъв
външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на растежа.
Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на субцялостната битертензивност на
икономическия растеж и субхипергенната битертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субпреобладаващия битертензитет на
икономическия растеж k ≤ 0,5y. Съставки на субпреобладаващата битертензивност са балансираната битертензивност на икономическия растеж, миноритарната битертензивност на икономическия растеж, безналичната
битертензивност на икономическия растеж, дебитертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата битертензивност са субпреобладаващата битертензивност на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant bitertensity of the product economic growth), субпреобладаващата битертензивност на факторовия икономически растеж*
(subpredominant bitertensity of the factor economic growth), субпреобладаващата битертензивност на полезностния икономически растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subpredominant bitertensity of the utility economic growth), субпреобладаващата битертензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant bitertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянена битертензивност на икономическия растеж*
(subpredominant constant bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за субпреобладаваща постоянна интертензивност и субпреобладаваща
постоянна екстертензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаваща променлив битертензивност на икономическия растеж* (subpredominant variable bitertensity of the economic
growth) (която е общо понятие за субпреобладаваща променлива интертензивност и субпреобладаваща променлива екстертензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времево-променлива
битертензивност
на
икономическия
растеж*
(subpredominant temporally-variable bitertensity of the economic growth) и субпреобладаваща невремево-променлива битертензивност на икономическия
растеж* (subpredominant non-temporally-variable bitertensity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващата променлива битертензивност
са (а) субпреобладаващата покачваща се битертензивност на икономическия растеж* (subpredominant raising bitertensity of the economic growth) (общо
понятие за суперпреобладаваща покачваща се интертензивност и суперпреобладаваща покачваща се екстертензивност на растежа), което е субпреобладаваща битертензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща битертензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding bitertensity of the economic growth) (общо понятие за
суперпреобладаваща спадаща интертензивност и суперпреобладаваща спадаща екстертензивност на растежа), което е субпреобладаваща суббитертензификация на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващата
постоянна и субпреобладаващата покачваща се битертензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща битертензивност на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding bitertensity of the economic growth)
[което е субпреобладаваща несуббитертензификация на икономическия
растеж* (subpredominant unsubbitertensification of the economic growth)], а
субпреобладаващата постоянна и субпреобладаваща спадаща битертензивност
образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се битертензив32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на икономическия растеж* (subpredominant unraising bitertensity of the
economic growth) [което е субпреобладаваща небитертензификация на икономическия растеж* (subpredominant unbitertensification of the economic
growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant bitertensification of the economic growth)
(*) – общо понятие за субпреобладаваща интертензификация на икономическия растеж и субпреобладаваща интертензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата битертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща битертензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant bitertensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо битертензифициране на икономическия растеж* (subpredominant bitertensifing of the economic growth)], а при случай (б)
се извършва субпреобладаваща битертензидефикация на икономическия
растеж* (subpredominant bitertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant extensity of the economic growth) (*) – екстензивност на икономическия растеж E, чието значение е равно или е по-малко от
0,5; относително изразено участие E ≤ 0,5 на някакъв екстензивен фактор на
икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензивността на икономическия
растеж, която допълва субпреобладаващата екстензивност до единица, е утвърдената екстратензивност на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степен33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на субцялостната екстензивност на икономическия растеж и
субхипергенната екстензивност на икономическия растеж. Тя е частното
между субпреобладаващия екстензитет на икономическия растеж e ≤ 0,5y и
темпа на растежа. Съставки на субпреобладаващия екстензивност са балансираният екстензивност на икономическия растеж, миноритарният екстензивност на икономическия растеж, безналичният екстензивност на икономическия растеж, деекстензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата екстензивност са субпреобладаващата екстензивност на продуктовия икономически растеж* (subpredominant extensity of the product economic growth), субпреобладаващата
екстензивност на факторовия икономически растеж* (subpredominant
extensity of the factor economic growth), субпреобладаващата екстензивност
на полезностния икономически растеж* (subpredominant extensity of the
utility economic growth), субпреобладаващата екстензивност на стойностния икономически растеж* (subpredominant extensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянна екстензивност на икономическия растеж* (subpredominant
constant extensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаваща променлива екстензивност на
икономическия растеж* (subpredominant variable extensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаваща времево-променлива екстензивност на икономическия
растеж* (subpredominant temporally-variable extensity of the economic growth)
и субпреобладаваща невремево-променлива екстензивност на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable extensity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващата променлива екстензивност са
(а) субпреобладаващата покачваща се екстензивност на икономическия
растеж* (subpredominant raising extensity of the economic growth), което е субпреобладаваща екстензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща екстензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding extensity of the economic growth), което е субпреобладаваща субекстензификация на икономическия растеж. В своята общност
субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се екстен34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща екстензивност на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding extensity of the
economic growth) [което е субпреобладаваща несубекстензификация на икономическия растеж* (subpredominant unsubextensification of the economic
growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща екстензивност образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се екстензивност на икономическия растеж* (subpredominant unraising extensity
of the economic growth) [което е субпреобладаваща неекстензификация на
икономическия растеж* (subpredominant unextensification of the economic
growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant extensification of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субпреобладаващата екстензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия екстензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща екстензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant extensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо екстензифициране на икономическия растеж* (subpredominant
extensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
субпреобладаваща екстензидефикация на икономическия растеж*
(subpredominant extensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant extertensity of the economic growth) (*) – екстертензивност на икономическия растеж N, чието значение е равно или е помалко от 0,5; относително изразено участие N ≤ 0,5 на някакъв външен фактор
на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензивността на икономическия
растеж, която допълва субпреобладаващата екстертензивност до единица, е
утвърдената интертензивност на икономическия растеж. Разновидност е на
35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на субцялостната екстертензивност на икономическия растеж и
субхипергенната екстертензивност на икономическия растеж. Тя е частното
между субпреобладаващия екстертензитет на икономическия растеж n ≤
0,5y и темпа на растежа. Съставки на субпреобладаващата екстертензивност са
балансираната екстертензивност на икономическия растеж, миноритарната екстертензивност на икономическия растеж, безналичната екстертензивност на икономическия растеж, деекстертензивността на икономическия
растеж.
Разновидности на субпреобладаващата екстертензивност са субпреобладаващата екстертензивност на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant extertensity of the product economic growth), субпреобладаващата екстертензивност на факторовия икономически растеж*
(subpredominant extertensity of the factor economic growth), субпреобладаващата екстертензивност на полезностния икономически растеж*
(subpredominant extertensity of the utility economic growth), субпреобладаващата екстертензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant extertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянена екстертензивност на икономическия растеж* (subpredominant constant extertensity of the economic growth) (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и субпреобладаваща променлива екстертензивност на икономическия растеж* (subpredominant variable
extertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времево-променлива екстертензивност на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable
extertensity of the economic growth) и субпреобладаваща невремевопроменлива екстертензивност на икономическия растеж* (subpredominant
non-temporally-variable extertensity of the economic growth)]. Разновидности на
субпреобладаващата променлива екстертензивност са (а) субпреобладаващата покачваща се екстертензивност на икономическия растеж*
36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subpredominant raising extertensity of the economic growth), която е субпреобладаваща екстертензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща екстертензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding extertensity of the economic growth), която е субпреобладаваща субекстертензификация на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се екстертензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща екстертензивност на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding
extertensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща несубекстертензификация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
unsubextertensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща екстертензивност образуват понятието за
субпреобладаваща непокачваща се екстертензивност на икономическия
растеж* (subpredominant unraising extertensity of the economic growth) [което е
субпреобладаваща неекстертензификация на икономическия растеж*
(subpredominant unextertensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant extertensification of the economic growth)
(*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващата екстертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща екстертензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant extertensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо екстертензифициране на икономическия
растеж* (subpredominant extertensifing of the economic growth)], а при случай
(б) се извършва субпреобладаваща екстертензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant extertensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant extratensity of the economic growth) (*) –
екстратензивност на икономическия растеж H, чието значение е равно или е
37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-малко от 0,5; относително изразено участие H ≤ 0,5 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензивността на
икономическия растеж, която допълва субпреобладаващата екстратензивност
до единица, е утвърдената екстензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност
– на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста. Съставка е на субцялостната екстратензивност на икономическия растеж и субхипергенната екстратензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субпреобладаващия екстратензитет на икономическия растеж h ≤ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субпреобладаващата
екстратензивност са балансираната екстратензивност на икономическия
растеж, миноритарната екстратензивност на икономическия растеж, безналичната екстратензивност на икономическия растеж, детензивността на
икономическия растеж (съкратено от деекстратензивност на икономическия
растеж).
Разновидности на субпреобладаващата екстратензивност са субпреобладаващата екстратензивност на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant extratensity of the product economic growth), субпреобладаващата екстратензивност на факторовия икономически растеж*
(subpredominant extratensity of the factor economic growth), субпреобладаващата екстратензивност на полезностния икономически растеж*
(subpredominant extratensity of the utility economic growth), субпреобладаващата екстратензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant extratensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянена екстратензивност на икономическия растеж* (subpredominant constant extratensity of the economic growth) (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и субпреобладаваща променлива екстратензивност на икономическия растеж* (subpredominant variable
extratensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния ико38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времево-променлива екстратензивност на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable
extratensity of the economic growth) и субпреобладаваща невремевопроменлива екстратензивност на икономическия растеж* (subpredominant
non-temporally-variable extratensity of the economic growth)]. Разновидности на
субпреобладаващата променлива екстратензивност са (а) субпреобладаващата покачваща се екстратензивност на икономическия растеж*
(subpredominant raising extratensity of the economic growth), която е субпреобладаваща екстратензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща екстратензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding extratensity of the economic growth), която е субпреобладаваща субекстратензификация на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се екстратензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща екстратензивност на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding
extratensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща несубекстратензификация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
unsubextratensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща екстратензивност образуват понятието за
субпреобладаваща непокачваща се екстратензивност на икономическия
растеж* (subpredominant unraising extratensity of the economic growth) [което е
субпреобладаваща неекстратензификация на икономическия растеж*
(subpredominant unextratensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant extratensification of the economic growth)
(*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващата екстратензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва субпреобладаваща екстратензисуфикация на икономическия
растеж* (subpredominant extratensisufication of the economic growth) [което е
същото като субпреобладаващо екстратензифициране на икономическия
растеж* (subpredominant extratensifing of the economic growth)], а при случай
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(б) се извършва субпреобладаваща екстратензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant extratensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant intertensity of the economic growth) (*) – интертензивност на икономическия растеж M, чието значение е равно или е
по-малко от 0,5; относително изразено участие M ≤ 0,5 на някакъв вътрешен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва субпреобладаващата интертензивност до
единица, е утвърдената екстертензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на субцялостната интертензивност на
икономическия растеж и субхипергенната интертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субпреобладаващия интертензитет на
икономическия растеж m ≤ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субпреобладаващия интертензивност са балансираният интертензивност на икономическия растеж, миноритарният интертензивност на икономическия растеж,
безналичният интертензивност на икономическия растеж, деинтертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата интертензивност са субпреобладаващата интертензивност на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant intertensity of the product economic growth), субпреобладаващата интертензивност на факторовия икономически растеж*
(subpredominant intertensity of the factor economic growth), субпреобладаващата интертензивност на полезностния икономически растеж*
(subpredominant intertensity of the utility economic growth), субпреобладаващата интертензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant intertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянна интертензивност на икономическия растеж* (subpredominant constant intertensity of the economic growth) (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и субпреобладаваща променлива интертензивност на икономическия растеж* (subpredominant variable
intertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времево-променлива интертензивност на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable
intertensity of the economic growth) и субпреобладаваща невремевопроменлива интертензивност на икономическия растеж* (subpredominant
non-temporally-variable intertensity of the economic growth)]. Разновидности на
субпреобладаващата променлива интертензивност са (а) субпреобладаващата
покачваща
се
интертензивност
на
икономическия
растеж*
(subpredominant raising intertensity of the economic growth), което е субпреобладаваща интертензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща интертензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding intertensity of the economic growth), което е субпреобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се интертензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща интертензивност на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding
intertensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща несубинтертензификация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
unsubintertensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща интертензивност образуват понятието за
субпреобладаваща непокачваща се интертензивност на икономическия
растеж* (subpredominant unraising intertensity of the economic growth) [което е
субпреобладаваща неинтертензификация на икономическия растеж*
(subpredominant unintertensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant intertensification of the economic growth)
(*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващата интертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия интертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща интертензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant intertensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо интертензифициране на икономическия растеж* (subpredominant intertensifing of the economic growth)], а при случай (б)
се извършва субпреобладаваща интертензидефикация на икономическия
растеж* (subpredominant intertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant catensity of the economic growth) (*) – катензивност на икономическия растеж I, чието значение е равно или е по-малко от
0,5; относително изразено участие I ≤ 0,5 на някакъв идентифициран фактор
на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Оптензивността на икономическия растеж, която допълва субпреобладаващата катензивност до единица, е утвърдената оптензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субцялостната катензивност на икономическия растеж и субхипергенната катензивност на икономическия растеж. Тя е частното между
субпреобладаващия катензитет на икономическия растеж i ≤ 0,5y и темпа на
растежа. Съставки на субпреобладаващия катензивност са балансираният катензивност на икономическия растеж, миноритарният катензивност на
икономическия растеж, безналичният катензивност на икономическия растеж, декатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата катензивност са субпреобладаващата катензивност на продуктовия икономически растеж* (subpredominant catensity of the product economic growth), субпреобладаващата
катензивност на факторовия икономически растеж* (subpredominant
catensity of the factor economic growth), субпреобладаващата катензивност
на полезностния икономически растеж* (subpredominant catensity of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------utility economic growth), субпреобладаващата катензивност на стойностния икономически растеж* (subpredominant catensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянна катензивност на икономическия растеж* (subpredominant
constant catensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаваща променлива катензивност на
икономическия растеж* (subpredominant variable catensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаваща времево-променлива катензивност на икономическия
растеж* (subpredominant temporally-variable catensity of the economic growth) и
субпреобладаваща невремево-променлива катензивност на икономическия
растеж* (subpredominant non-temporally-variable catensity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващата променлива катензивност са
(а) субпреобладаващата покачваща се катензивност на икономическия
растеж* (subpredominant raising catensity of the economic growth), което е субпреобладаваща катензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща катензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding catensity of the economic growth), което е субпреобладаваща субкатензификация на икономическия растеж. В своята общност
субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се катензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща катензивност на
икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding catensity of the economic
growth) [което е субпреобладаваща несубкатензификация на икономическия
растеж* (subpredominant unsubcatensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща катензивност образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се катензивност на
икономическия растеж* (subpredominant unraising catensity of the economic
growth) [което е субпреобладаваща некатензификация на икономическия
растеж* (subpredominant uncatensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant catensification of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субпреобладаващата катензивност на икономическия растеж,
43

43

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия катензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия катензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща катензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant catensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо катензифициране на икономическия растеж* (subpredominant
catensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
субпреобладаваща катензидефикация на икономическия растеж*
(subpredominant catensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant qualitensity of the economic growth) (*) –
квалитензивност на икономическия растеж R, чието значение е равно или е
по-малко от 0,5; относително изразено участие R ≤ 0,5 на някакъв качествен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Квантитензивността на икономическия растеж, която допълва субпреобладаващата квалитензивност до
единица, е утвърдената квантитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на субцялостната квалитензивност на икономическия растеж и субхипергенната квалитензивност на икономическия
растеж. Тя е частното между субпреобладаващия квалитензитет на икономическия растеж r ≤ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субпреобладаващата квалитензивност са балансираната квалитензивност на икономическия
растеж, миноритарната квалитензивност на икономическия растеж, безналичната квалитензивност на икономическия растеж, деквалитензивността
на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата квалитензивност са субпреобладаващата квалитензивност на продуктовия икономически растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subpredominant qualitensity of the product economic growth), субпреобладаващата квалитензивност на факторовия икономически растеж*
(subpredominant qualitensity of the factor economic growth), субпреобладаващата квалитензивност на полезностния икономически растеж*
(subpredominant qualitensity of the utility economic growth), субпреобладаващата квалитензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant qualitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянена квалитензивност на икономическия растеж* (subpredominant constant qualitensity of the economic growth) (която е понятие на
стационарния икономически растеж) и субпреобладаваща променлива квалитензивност на икономическия растеж* (subpredominant variable
qualitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времево-променлива квалитензивност на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable
qualitensity of the economic growth) и субпреобладаваща невремевопроменлива квалитензивност на икономическия растеж* (subpredominant
non-temporally-variable qualitensity of the economic growth)]. Разновидности на
субпреобладаващата променлива квалитензивност са (а) субпреобладаващата
покачваща
се
квалитензивност
на
икономическия
растеж*
(subpredominant raising qualitensity of the economic growth), която е субпреобладаваща квалитензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща квалитензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding qualitensity of the economic growth), която е субпреобладаваща субквалитензификация на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се квалитензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща квалитензивност на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding
qualitensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща несубквалитензификация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
unsubqualitensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща квалитензивност образуват понятието за
субпреобладаваща непокачваща се квалитензивност на икономическия
растеж* (subpredominant unraising qualitensity of the economic growth) [което е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субпреобладаваща неквалитензификация на икономическия растеж*
(subpredominant unqualitensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant qualitensification of the economic growth)
(*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващата квалитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж.
Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия квалитензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субпреобладаваща квалитензисуфикация на икономическия растеж*
(subpredominant qualitensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо квалитензифициране на икономическия растеж*
(subpredominant qualitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субпреобладаваща квалитензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant qualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant quantitensity of the economic growth) (*) –
квантитензивност на икономическия растеж Q, чието значение е равно или е
по-малко от 0,5; относително изразено участие Q ≤ 0,5 на някакъв количествен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва субпреобладаващата квантитензивност до единица, е утвърдената квалитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на субцялостната квантитензивност на
икономическия растеж и субхипергенната квантитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субпреобладаващия квантитензитет на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж q ≤ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субпреобладаващия квантитензивност са балансираният квантитензивност на икономическия растеж, миноритарният квантитензивност на икономическия растеж, безналичният квантитензивност на икономическия растеж, деквантитензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата квантитензивност са субпреобладаващата квантитензивност на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant quantitensity of the product economic growth), субпреобладаващата квантитензивност на факторовия икономически растеж*
(subpredominant quantitensity of the factor economic growth), субпреобладаващата квантитензивност на полезностния икономически растеж*
(subpredominant quantitensity of the utility economic growth), субпреобладаващата квантитензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant quantitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянна квантитензивност на икономическия растеж* (subpredominant constant quantitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаваща променлива квантитензивност на икономическия растеж* (subpredominant variable
quantitensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времево-променлива квантитензивност на икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable
quantitensity of the economic growth) и субпреобладаваща невремевопроменлива
квантитензивност
на
икономическия
растеж*
(subpredominant non-temporally-variable quantitensity of the economic growth)].
Разновидности на субпреобладаващата променлива квантитензивност са (а)
субпреобладаващата покачваща се квантитензивност на икономическия
растеж* (subpredominant raising quantitensity of the economic growth), което е
субпреобладаваща квантитензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща квантитензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding quantitensity of the economic growth), което е субпреобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се
квантитензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща
квантитензивност на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------quantitensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща несубквантитензификация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
unsubquantitensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща квантитензивност образуват понятието за
субпреобладаваща непокачваща се квантитензивност на икономическия
растеж* (subpredominant unraising quantitensity of the economic growth) [което
е субпреобладаваща неквантитензификация на икономическия растеж*
(subpredominant unquantitensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant quantitensification of the economic
growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на субпреобладаващата квантитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия квантитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща квантитензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant quantitensisufication of the economic growth)
[което е същото като субпреобладаващо квантитензифициране на икономическия растеж* (subpredominant quantitensifing of the economic growth)], а при
случай (б) се извършва субпреобладаваща квантитензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant quantitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant cotensity of the economic growth) (*) –
котензивност на икономическия растеж CO, чието значение е равно или е помалко от 0,5; относително изразено участие CO ≤ 0,5 на някакъв допълващ
(към това на фитензивността на икономическия растеж) фактор в неговия
темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия
растеж. Фитензивността на икономическия растеж, която допълва субпреобладаващата котензивност до единица, е утвърдената фитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на
48

48

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субцялостната
котензивност на икономическия растеж и субхипергенната котензивност на
икономическия растеж. Тя е частното между субпреобладаващия котензитет
на икономическия растеж co ≤ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субпреобладаващата котензивност са балансираната котензивност на икономическия растеж, миноритарната котензивност на икономическия растеж, безналичната котензивност на икономическия растеж, декотензивността на
икономическия растеж.
Форми на проявление на субпреобладаващата котензивност (вж. икономическа форма) са субпреобладаващата квалитензивност на икономическия
растеж, субпреобладаващата екстратензивност на икономическия растеж,
субпреобладаващата оптензивност на икономическия растеж, субпреобладаващата екстертензивност на икономическия растеж. Разновидности на субпреобладаващата котензивност са още субпреобладаващата котензивност
на продуктовия икономически растеж* (subpredominant cotensity of the
product economic growth), субпреобладаващата котензивност на факторовия икономически растеж* (subpredominant cotensity of the factor economic
growth), субпреобладаващата котензивност на полезностния икономически растеж* (subpredominant cotensity of the utility economic growth), субпреобладаващата котензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant cotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянена котензивност на икономическия растеж* (subpredominant
constant cotensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаваща променлива котензивност на
икономическия растеж* (subpredominant variable cotensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаваща времево-променлива котензивност на икономическия
растеж* (subpredominant temporally-variable cotensity of the economic growth)
и субпреобладаваща невремево-променлива котензивност на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable cotensity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващата променлива котензивност са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(а) субпреобладаващата покачваща се котензивност на икономическия
растеж* (subpredominant raising cotensity of the economic growth), която е субпреобладаваща котензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща котензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding cotensity of the economic growth), която е субпреобладаваща субкотензификация на икономическия растеж. В своята общност
субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се котензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща котензивност на
икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding cotensity of the economic
growth) [което е субпреобладаваща несубкотензификация на икономическия
растеж* (subpredominant unsubcotensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща котензивност образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се котензивност на
икономическия растеж* (subpredominant unraising cotensity of the economic
growth) [което е субпреобладаваща некотензификация на икономическия
растеж* (subpredominant uncotensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant cotensification of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субпреобладаващата котензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия котензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия котензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща котензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant cotensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо котензифициране на икономическия растеж* (subpredominant
cotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
субпреобладаваща котензидефикация на икономическия растеж*
(subpredominant cotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant creatensity of the economic growth) (*) – креатензивност на икономическия растеж D ≤ 0,5, който е общо понятие за субпреоб50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ладаваща екстензивност на икономическия растеж и субпреобладаваща екстратензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено
участие E ≤ 0,5 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в
неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти)
се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие H ≤ 0,5 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж.
тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност
– на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове
на прираста. Съставка е на субцялостната креатензивност на икономическия
растеж и субхипергенната креатензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между субпреобладаващия креатензитет на икономическия растеж
d ≤ 0,5y. Съставки на субпреобладаващата креатензивност са балансираната
креатензивност на икономическия растеж, миноритарната креатензивност
на икономическия растеж, безналичната креатензивност на икономическия
растеж, декреатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата креатензивност са субпреобладаващата креатензивност на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant creatensity of the product economic growth), субпреобладаващата креатензивност на факторовия икономически растеж*
(subpredominant creatensity of the factor economic growth), субпреобладаващата
креатензивност на полезностния икономически растеж* (subpredominant
creatensity of the utility economic growth), субпреобладаващата креатензивност на стойностния икономически растеж* (subpredominant creatensity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща
постоянена
креатензивност
на
икономическия
растеж*
(subpredominant constant creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за субпреобладаваща постоянна екстензивност и субпреобладаваща постоянна екстратензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически
растеж) и субпреобладаваща променлив креатензивност на икономичес51
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж* (subpredominant variable creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за субпреобладаваща променлива екстензивност и субпреобладаваща променлива екстратензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времевопроменлива креатензивност на икономическия растеж* (subpredominant
temporally-variable creatensity of the economic growth) и субпреобладаваща невремево-променлива креатензивност на
икономическия растеж*
(subpredominant non-temporally-variable creatensity of the economic growth)].
Разновидности на субпреобладаващата променлива креатензивност са (а) субпреобладаващата покачваща се креатензивност на икономическия растеж* (subpredominant raising creatensity of the economic growth) (общо понятие
за суперпреобладаваща покачваща се екстензивност и суперпреобладаваща
покачваща се екстратензивност на растежа), което е субпреобладаваща креатензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща креатензивност на икономическия растеж* (subpredominant subsiding
creatensity of the economic growth) (общо понятие за суперпреобладаваща спадаща екстензивност и суперпреобладаваща спадаща екстратензивност на растежа), което е субпреобладаваща субкреатензификация на икономическия
растеж. В своята общност субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се креатензивност образуват понятието за субпреобладаваща
неспадаща креатензивност на икономическия растеж* (subpredominant
unsubsiding creatensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща несубкреатензификация на икономическия растеж* (subpredominant
unsubcreatensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаваща спадаща креатензивност образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се креатензивност на икономическия растеж*
(subpredominant unraising creatensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща некреатензификация на икономическия растеж* (subpredominant
uncreatensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant creatensification of the economic growth) (*) –
общо понятие за субпреобладаваща екстензификация на икономическия растеж и субпреобладаваща екстензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата креатензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резул52
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия креатензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия креатензитет в
сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субпреобладаваща креатензисуфикация на икономическия растеж*
(subpredominant creatensisufication of the economic growth) [което е същото като
субпреобладаващо креатензифициране на икономическия растеж*
(subpredominant creatensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субпреобладаваща креатензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant creatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant optensity of the economic growth) (*) –
оптензивност на икономическия растеж A, чието значение е равно или е помалко от 0,5; относително изразено участие A ≤ 0,5 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж. Катензивността на икономическия растеж, която допълва субпреобладаващата оптензивност до единица, е утвърдената катензивност на икономическия растеж. Разновидност
е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка е на субцялостната оптензивност на икономическия
растеж и субхипергенната оптензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между субпреобладаващия оптензитет на икономическия растеж a
≤ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субпреобладаващата оптензивност са
балансираната оптензивност на икономическия растеж, миноритарната
оптензивност на икономическия растеж, безналичната оптензивност на
икономическия растеж, деоптензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата оптензивност са субпреобладаващата
оптензивност
на
продуктовия
икономически
растеж*
(subpredominant optensity of the product economic growth), субпреобладаващата оптензивност на факторовия икономически растеж* (subpredominant
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------optensity of the factor economic growth), субпреобладаващата оптензивност
на полезностния икономически растеж* (subpredominant optensity of the
utility economic growth), субпреобладаващата оптензивност на стойностния икономически растеж* (subpredominant optensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянена оптензивност на икономическия растеж* (subpredominant
constant optensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаваща променлива оптензивност на
икономическия растеж* (subpredominant variable optensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаваща времево-променлива оптензивност на икономическия
растеж* (subpredominant temporally-variable optensity of the economic growth)
и субпреобладаваща невремево-променлива оптензивност на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable optensity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващата променлива оптензивност са
(а) субпреобладаващата покачваща се оптензивност на икономическия
растеж* (subpredominant raising optensity of the economic growth), която е субпреобладаваща оптензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща оптензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding optensity of the economic growth), която е субпреобладаваща субоптензификация на икономическия растеж. В своята общност
субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се оптензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща оптензивност на
икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding optensity of the economic
growth) [което е субпреобладаваща несубоптензификация на икономическия
растеж* (subpredominant unsuboptensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща оптензивност образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се оптензивност на
икономическия растеж* (subpredominant unraising optensity of the economic
growth) [което е субпреобладаваща неоптензификация на икономическия
растеж* (subpredominant unoptensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant optensification of the economic growth) (*) –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субпреобладаващата оптензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия оптензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия оптензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща оптензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant optensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо оптензифициране на икономическия растеж* (subpredominant
optensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
субпреобладаваща оптензидефикация на икономическия растеж*
(subpredominant optensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant retensity of the economic growth) (*) – ретензивност на икономическия растеж J ≤ 0,5, който е общо понятие за субпреобладаваща катензивност на икономическия растеж и субпреобладаваща оптензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено участие I ≤
0,5 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия
темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж,
или (б) е относително изразено участие A ≤ 0,5 на някакъв неидентифициран
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти)
се измерва ролята на този фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка е на субцялостната ретензивност на икономическия
растеж и субхипергенната ретензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между субпреобладаващия ретензитет на икономическия растеж j
≤ 0,5y. Съставки на субпреобладаващата ретензивност са балансираната ретензивност на икономическия растеж, миноритарната ретензивност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж, безналичната ретензивност на икономическия растеж, деретензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата ретензивност са субпреобладаващата ретензивност на продуктовия икономически растеж* (subpredominant retensity of the product economic growth), субпреобладаващата
ретензивност на факторовия икономически растеж* (subpredominant
retensity of the factor economic growth), субпреобладаващата ретензивност
на полезностния икономически растеж* (subpredominant retensity of the
utility economic growth), субпреобладаващата ретензивност на стойностния икономически растеж* (subpredominant retensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянена ретензивност на икономическия растеж* (subpredominant
constant retensity of the economic growth) (която е общо понятие за субпреобладаваща постоянна катензивност и субпреобладаваща постоянна оптензивност
на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаваща променлив ретензивност на икономическия растеж* (subpredominant variable retensity of the economic growth) (която е общо понятие за
субпреобладаваща променлива катензивност и субпреобладаваща променлива
оптензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времево-променлива ретензивност на
икономическия растеж* (subpredominant temporally-variable retensity of the
economic growth) и субпреобладаваща невремево-променлива ретензивност
на икономическия растеж* (subpredominant non-temporally-variable retensity
of the economic growth)]. Разновидности на субпреобладаващата променлива
ретензивност са (а) субпреобладаващата покачваща се ретензивност на
икономическия растеж* (subpredominant raising retensity of the economic
growth) (общо понятие за суперпреобладаваща покачваща се катензивност и
суперпреобладаваща покачваща се оптензивност на растежа), което е субпреобладаваща ретензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща ретензивност на икономическия растеж* (subpredominant subsiding retensity of the economic growth) (общо понятие за суперпреобладаваща спадаща катензивност и суперпреобладаваща спадаща оптензивност на
растежа), което е субпреобладаваща субретензификация на икономическия
растеж.
В
своята
общност
субпреобладаващата
постоянна
и
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субпреобладаващата покачваща се ретензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща ретензивност на икономическия растеж*
(subpredominant unsubsiding retensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща
несубретензификация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant unsubretensification of the economic growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаваща спадаща ретензивност образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се ретензивност на икономическия растеж* (subpredominant unraising retensity of the economic growth) [което
е субпреобладаваща неретензификация на икономическия растеж*
(subpredominant unretensification of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant retensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субпреобладаваща катензификация на икономическия растеж и
субпреобладаваща катензификация на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субпреобладаващата ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на субпреобладаващия ретензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субпреобладаващия ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща
ретензисуфикация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
retensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо ретензифициране на икономическия растеж* (subpredominant retensifing
of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субпреобладаваща ретензидефикация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
retensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subbitensification of the economic growth)
(*) – общо понятие за субпреобладаваща субфитензификация на икономическия растеж и субпреобладаваща субфитензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващата битензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резул57
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия битензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща суббитензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant subbitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субпреобладаваща суббитензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subbitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subbitertensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за субпреобладаваща субинтертензификация на
икономическия растеж и субпреобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата битертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща суббитертензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant subbitertensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субпреобладаваща суббитертензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subbitertensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subextertensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата екстертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва субпреобладаваща субекстертензисуфикация на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (subpredominant subextertensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва субпреобладаваща субекстертензидефикация на
икономическия растеж* (subpredominant subextertensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subcatensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата катензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия катензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия катензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субпреобладаваща субкатензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant subcatensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субпреобладаваща субкатензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subcatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subqualitensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата квалитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва субпреобладаваща субквалитензисуфикация на икономическия
растеж* (subpredominant subqualitensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва субпреобладаваща субквалитензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subqualitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subextensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обик59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено на времето) на субпреобладаващата екстензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия екстензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща субекстензисуфикация на икономическия растеж*
(subpredominant subextensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субпреобладаваща субекстензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subextensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subintertensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата интертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия интертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва субпреобладаваща субинтертензисуфикация на икономическия
растеж* (subpredominant subintertensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва субпреобладаваща субинтертензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subintertensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subquantitensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата квантитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия
квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия
квантитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва субпреобладаваща субквантитензисуфикация на икономи60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж* (subpredominant subquantitensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субпреобладаваща субквантитензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subquantitensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subextratensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата екстратензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се
извършва субпреобладаваща субекстратензисуфикация на икономическия
растеж* (subpredominant subextratensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва субпреобладаваща субекстратензидефикация на
икономическия растеж* (subpredominant subextratensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subcotensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата котензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия котензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия котензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субпреобладаваща субкотензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant subcotensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субпреобладаваща субкотензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subcotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subcreatensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за субпреобладаваща субекстензификация на ико61

61

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж и субпреобладаваща субекстензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата креатензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия креатензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа
на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща субкреатензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant subcreatensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субпреобладаваща субкреатензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subcreatensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant suboptensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата оптензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия оптензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия оптензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субпреобладаваща субоптензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant suboptensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субпреобладаваща субоптензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant suboptensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subretensification of the economic growth)
(*) – общо понятие за субпреобладаваща субкатензификация на икономическия растеж и субпреобладаваща субкатензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващата ретензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия ретензитет на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща субретензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant subretensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субпреобладаваща субретензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subretensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subfitensification of the economic growth)
(*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субпреобладаващата фитензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия фитензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща субфитензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant subfitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субпреобладаваща субфитензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant subfitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subhomeotensification of the
economic growth) (*) – общо понятие за субпреобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж и субпреобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима
променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващата хомеотензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа
на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субпреобладаващия хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субпреобладаващия хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва субпреобладаваща субхомеотензисуфикация на
икономическия растеж* (subpredominant subhomeotensisufication of the
63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth), а при случай (б) се извършва субпреобладаваща субхомеотензидефикация
на
икономическия
растеж*
(subpredominant
subhomeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant fitensity of the economic growth) (*) – фитензивност на икономическия растеж FI, чието значение е равно или е по-малко от
0,5; относително изразено участие FI ≤ 0,5 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж.
темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята
на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензивността на икономическия растеж, която допълва субпреобладаващата фитензивност до единица, е утвърдената котензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с
аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на субцялостната фитензивност
на икономическия растеж и субхипергенната фитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субпреобладаващия фитензитет на икономическия растеж fi ≤ 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субпреобладаващия фитензивност са балансираният фитензивност на икономическия растеж, миноритарният фитензивност на икономическия растеж, безналичният фитензивност на икономическия растеж, дефитензивността на икономическия растеж.
Форми на проявление на субпреобладаващата фитензивност (вж. икономическа форма) са субпреобладаващата квантитензивност на икономическия
растеж, субпреобладаващата екстензивност на икономическия растеж,
субпреобладаващата катензивност на икономическия растеж, субпреобладаващата интертензивност на икономическия растеж. Разновидности на субпреобладаващата фитензивност са още субпреобладаващата фитензивност
на продуктовия икономически растеж* (subpredominant fitensity of the
product economic growth), субпреобладаващата фитензивност на факторовия икономически растеж* (subpredominant fitensity of the factor economic
growth), субпреобладаващата фитензивност на полезностния икономичес64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки растеж* (subpredominant fitensity of the utility economic growth), субпреобладаващата фитензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant fitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянна фитензивност на икономическия растеж* (subpredominant
constant fitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субпреобладаваща променлива фитензивност на
икономическия растеж* (subpredominant variable fitensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субпреобладаваща времево-променлива фитензивност на икономическия
растеж* (subpredominant temporally-variable fitensity of the economic growth) и
субпреобладаваща невремево-променлива фитензивност на икономическия
растеж* (subpredominant non-temporally-variable fitensity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващата променлива фитензивност са
(а) субпреобладаващата покачваща се фитензивност на икономическия
растеж* (subpredominant raising fitensity of the economic growth), което е субпреобладаваща фитензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща фитензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding fitensity of the economic growth), което е субпреобладаваща субфитензификация на икономическия растеж. В своята общност
субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата покачваща се фитензивност образуват понятието за субпреобладаваща неспадаща фитензивност
на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding fitensity of the
economic growth) [което е субпреобладаваща несубфитензификация на икономическия растеж* (subpredominant unsubfitensification of the economic
growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаващата спадаща фитензивност образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се фитензивност на икономическия растеж* (subpredominant unraising fitensity of
the economic growth) [което е субпреобладаваща нефитензификация на икономическия растеж* (subpredominant unfitensification of the economic
growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant fitensification of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------времето) на субпреобладаващата фитензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия фитензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща фитензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant fitensisufication of the economic growth) [което е същото като субпреобладаващо фитензифициране на икономическия растеж* (subpredominant
fitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субпреобладаваща фитензидефикация на икономическия растеж* (subpredominant fitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant homeotensity of the economic growth) (*) –
хомеотензивност на икономическия растеж O ≤ 0,5, който е общо понятие за
субпреобладаваща квантитензивност на икономическия растеж и субпреобладаваща квалитензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително
изразено участие Q ≤ 0,5 на някакъв количествен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие R ≤ 0,5 на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на растежа.
Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж и субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субпреобладаващия хомеотензитет
на икономическия растеж o ≤ 0,5y. Съставки на субпреобладаващата хомеотензивност са балансираната хомеотензивност на икономическия растеж,
миноритарната хомеотензивност на икономическия растеж, безналичната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомеотензивност на икономическия растеж, дехомеотензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субпреобладаващата хомеотензивност са субпреобладаващата хомеотензивност на продуктовия икономически растеж*
(subpredominant homeotensity of the product economic growth), субпреобладаващата хомеотензивност на факторовия икономически растеж*
(subpredominant homeotensity of the factor economic growth), субпреобладаващата хомеотензивност на полезностния икономически растеж*
(subpredominant homeotensity of the utility economic growth), субпреобладаващата хомеотензивност на стойностния икономически растеж*
(subpredominant homeotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субпреобладаваща постоянена хомеотензивност на икономическия растеж* (subpredominant constant homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за
субпреобладаваща постоянна квантитензивност и субпреобладаваща
постоянна квалитензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субпреобладаваща променлив хомеотензивност на
икономическия растеж* (subpredominant variable homeotensity of the
economic growth) (която е общо понятие за субпреобладаваща променлива
квантитензивност и субпреобладаваща променлива квалитензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субпреобладаваща времево-променлива хомеотензивност на икономическия растеж*
(subpredominant temporally-variable homeotensity of the economic growth) и субпреобладаваща невремево-променлива хомеотензивност на икономическия
растеж* (subpredominant non-temporally-variable homeotensity of the economic
growth)]. Разновидности на субпреобладаващата променлива хомеотензивност
са (а) субпреобладаващата покачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (subpredominant raising homeotensity of the economic growth)
(общо понятие за суперпреобладаваща покачваща се квантитензивност и суперпреобладаваща покачваща се квалитензивност на растежа), което е субпреобладаваща хомеотензификация на икономическия растеж, и (б) субпреобладаващата спадаща хомеотензивност на икономическия растеж*
(subpredominant subsiding homeotensity of the economic growth) (общо понятие
за суперпреобладаваща спадаща квантитензивност и суперпреобладаваща спадаща квалитензивност на растежа), което е субпреобладаваща субхомеотензи67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикация на икономическия растеж. В своята общност субпреобладаващата
постоянна и субпреобладаващата покачваща се хомеотензивност образуват
понятието за субпреобладаваща неспадаща хомеотензивност на икономическия растеж* (subpredominant unsubsiding homeotensity of the economic
growth) [което е субпреобладаваща несубхомеотензификация на икономическия растеж* (subpredominant unsubhomeotensification of the economic
growth)], а субпреобладаващата постоянна и субпреобладаваща спадаща хомеотензивност образуват понятието за субпреобладаваща непокачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (subpredominant unraising
homeotensity of the economic growth) [което е субпреобладаваща нехомеотензификация на икономическия растеж* (subpredominant unhomeotensification
of the economic growth)].
СУБПРЕОБЛАДАВАЩА ХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant homeotensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за субпреобладаваща квантитензификация на икономическия растеж и субпреобладаваща квантитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива
(обикновено на времето) на субпреобладаващата хомеотензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субпреобладаващия хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването
на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субпреобладаващия хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субпреобладаваща хомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subpredominant homeotensisufication of the economic growth)
[което е същото като субпреобладаващо хомеотензифициране на икономическия растеж* (subpredominant homeotensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва субпреобладаваща хомеотензидефикация на
икономическия растеж* (subpredominant homeotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant bitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субпреобладаващо фитензивиране на икономическия растеж и субпреобладаващо фитензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпре68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обладаващия битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото
битензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща битензификация на икономическия растеж (покачване на
субпреобладаващата битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия битензитет в темпа на растежа),
а когато субпреобладаващото битензивиране става по-бавно от нарастването
на темпа на растежа, това е субпреобладаваща суббитензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant bitertensivition of the economic growth) (*) –
общо понятие за субпреобладаващо интертензивиране на икономическия растеж и субпреобладаващо интертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субпреобладаващото битертензивиране става по-бързо от нарастването на
темпа на растежа, това е субпреобладаваща битертензификация на икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия битертензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото битертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на
субпреобладаващата битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия битертензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО ЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant extensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субпреобладаващия екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото екстензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субпреобладаваща екстензификация на икономическия растеж (покач69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ване на субпреобладаващата екстензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субпреобладаващия екстензитет в темпа на
растежа), а когато субпреобладаващото екстензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субекстензификация
на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата екстензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО ЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant extertensivition of the economic growth)
(*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващия екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж.
Когато субпреобладаващото екстертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща екстертензификация на икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата екстертензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия екстертензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото екстертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е
субпреобладаваща субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата екстертензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на субпреобладаващия екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО ЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant extratensivition of the economic growth)
(*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващия екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж.
Когато субпреобладаващото екстратензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща екстратензификация на
икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия екстратензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото екстратензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа,
това е субпреобладаваща субекстратензификация на икономическия растеж
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(спадане на субпреобладаващата екстратензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия екстратензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant intertensivition of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субпреобладаващия интертензитет на икономическия растеж,
който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субпреобладаващото интертензивиране става по-бързо от нарастването на
темпа на растежа, това е субпреобладаваща интертензификация на икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата интертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия интертензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото интертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на
субпреобладаващата интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия интертензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant qualitensivition of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субпреобладаващия квалитензитет на икономическия растеж,
който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субпреобладаващото квалитензивиране става по-бързо от нарастването на
темпа на растежа, това е субпреобладаваща квалитензификация на икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия квалитензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото квалитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на
субпреобладаващата квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия квалитензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant quantitensivition of the economic growth)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващия квантитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж.
Когато субпреобладаващото квантитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща квантитензификация на
икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата квантитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия квантитензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото квантитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа,
това е субпреобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж
(спадане на субпреобладаващата квантитензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия квантитензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant catensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субпреобладаващия катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото катензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субпреобладаваща катензификация на икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата катензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субпреобладаващия катензитет в темпа на
растежа), а когато субпреобладаващото катензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субкатензификация
на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата катензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant cotensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субпреобладаващия котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото котензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субпреобладаваща котензификация на икономическия растеж (покач72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ване на субпреобладаващата котензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субпреобладаващия котензитет в темпа на
растежа), а когато субпреобладаващото котензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субкотензификация
на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата котензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant creatensivition of the economic growth) (*) –
общо понятие за субпреобладаващо екстензивиране на икономическия растеж
и субпреобладаващо екстензивиране на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субпреобладаващия креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото креатензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща креатензификация на икономическия растеж
(покачване на субпреобладаващата креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия креатензитет
в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото креатензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата
креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на субпреобладаващия креатензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО ОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant optensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субпреобладаващия оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото оптензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субпреобладаваща оптензификация на икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата оптензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субпреобладаващия оптензитет в темпа на
растежа), а когато субпреобладаващото оптензивиране става по-бавно от на73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субоптензификация
на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата оптензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant retensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субпреобладаващо катензивиране на икономическия растеж и субпреобладаващо катензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото
ретензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща ретензификация на икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на субпреобладаващия ретензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото ретензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субпреобладаваща субретензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subbitensivition of the economic growth) (*) –
субпреобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж и субпреобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото суббитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща суббитензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субпреобладаващия битензитет в темпа на растежа), а
когато субпреобладаващото суббитензивиране става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е субпреобладаваща битензификация на икономическия
растеж (увеличаване на субпреобладаващата битензивност на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия битензитет
в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subbitertensivition of the economic
growth) (*) – субпреобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж и субпреобладаващо субинтертензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субпреобладаващото суббитертензивиране става по-бързо от спадането на
темпа на растежа, това е субпреобладаваща суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия битертензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото суббитертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща битертензификация на икономическия растеж (увеличаване на
субпреобладаващата битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subextensivition of the economic growth)
(*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субпреобладаващия екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субпреобладаващото субекстензивиране става по-бързо от спадането на темпа
на растежа, това е субпреобладаваща субекстензификация на икономическия
растеж (спадане на субпреобладаващата екстензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия екстензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото субекстензивиране
става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща екстензификация на икономическия растеж (увеличаване на субпреобладаващата екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на субпреобладаващия екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subextertensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия екстертензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субекстертензивиране става по-бързо от
спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата екстертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на субпреобладаващия екстертензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото субекстертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е субпреобладаваща екстертензификация на икономическия
растеж (увеличаване на субпреобладаващата екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subextratensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия екстратензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субекстратензивиране става по-бързо от
спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субекстратензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата екстратензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на субпреобладаващия екстратензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото субекстратензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е субпреобладаваща екстратензификация на икономическия
растеж (увеличаване на субпреобладаващата екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subintertensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия интертензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия рас76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж. Когато субпреобладаващото субинтертензивиране става по-бързо от
спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
субпреобладаващия интертензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото субинтертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща интертензификация на икономическия растеж (увеличаване на субпреобладаващата интертензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subcatensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия катензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субкатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субкатензификация на икономическия растеж
(спадане на субпреобладаващата катензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия катензитет в темпа
на растежа), а когато субпреобладаващото субкатензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща катензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субпреобладаващата катензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subcreatensivition of the economic
growth) (*) – субпреобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж
и субпреобладаващо субекстензивиране на икономическия растеж; спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субпреобладаващия креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субкреатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субкреатензификация на икономическия растеж
(спадане на субпреобладаващата креатензивност на икономическия растеж,
77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия креатензитет в
темпа на растежа), а когато субпреобладаващото субкреатензивиране става побавно от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща креатензификация на икономическия растеж (увеличаване на субпреобладаващата креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
субпреобладаващия креатензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subqualitensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия квалитензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субквалитензивиране става по-бързо от
спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия квалитензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото субквалитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа,
това е субпреобладаваща квалитензификация на икономическия растеж (увеличаване на субпреобладаващата квалитензивност на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия квалитензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subquantitensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия квантитензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субквантитензивиране става по-бързо от
спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на субпреобладаващия квантитензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото субквантитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е субпреобладаваща квантитензификация на икономическия
растеж (увеличаване на субпреобладаващата квантитензивност на икономи78

78

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия
квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subcotensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия котензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субкотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субкотензификация на икономическия растеж
(спадане на субпреобладаващата котензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия котензитет в темпа
на растежа), а когато субпреобладаващото субкотензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща котензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субпреобладаващата котензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant suboptensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия оптензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субоптензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субоптензификация на икономическия растеж
(спадане на субпреобладаващата оптензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия оптензитет в темпа
на растежа), а когато субпреобладаващото субоптензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща оптензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субпреобладаващата оптензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subretensivition of the economic growth) (*) –
субпреобладаващо субкатензивиране на икономическия растеж и субпреобла79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------даващо субкатензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субретензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субретензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на субпреобладаващия ретензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото субретензивиране става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е субпреобладаваща ретензификация на икономическия
растеж (увеличаване на субпреобладаващата ретензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия ретензитет
в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subfitensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субпреобладаващия фитензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото субфитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субфитензификация на икономическия растеж
(спадане на субпреобладаващата фитензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия фитензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото субфитензивиране става побавно от спадането на темпа на растежа, това е субпреобладаваща фитензификация на икономическия растеж (увеличаване на субпреобладаващата фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant subhomeotensivition of the economic
growth) (*) – субпреобладаващо субквантитензивиране на икономическия
растеж и субпреобладаващо субквантитензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субпреобладаващия хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж.
80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато субпреобладаващото субхомеотензивиране става по-бързо от спадането
на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата хомеотензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия хомеотензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото
субхомеотензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е
субпреобладаваща хомеотензификация на икономическия растеж (увеличаване на субпреобладаващата хомеотензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субпреобладаващия хомеотензитет в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО ФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subpredominant fitensivition of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субпреобладаващия фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субпреобладаващото фитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субпреобладаваща фитензификация на икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата фитензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субпреобладаващия фитензитет в темпа на
растежа), а когато субпреобладаващото фитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субфитензификация
на икономическия растеж (спадане на субпреобладаващата фитензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО ХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subpredominant homeotensivition of the economic growth) (*) –
общо понятие за субпреобладаващо квантитензивиране на икономическия
растеж и субпреобладаващо квантитензивиране на икономическия растеж;
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субпреобладаващия хомеотензитет на икономическия растеж,
който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субпреобладаващото хомеотензивиране става по-бързо от нарастването на
темпа на растежа, това е субпреобладаваща хомеотензификация на икономическия растеж (покачване на субпреобладаващата хомеотензивност на ико81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субпреобладаващия хомеотензитет в темпа на растежа), а когато субпреобладаващото хомеотензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субпреобладаваща субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на
субпреобладаващата хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субпреобладаващия хомеотензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-БИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-bitensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субпреобладаващата битензивност на икономическия
растеж (вж. и субпреобладаващ битензитет на икономическия растеж). То
се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субпреобладаващата битензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
Негови разновидности са субпреобладаващо-фитензивностният икономически растеж и субпреобладаващо-котензивностният икономически растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-bitertensitial economic growth) (*) – разновидност
на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y
според битерналната типология на битертензивностния икономически
растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено
участие има субпреобладаващата битертензивност на икономическия растеж (вж. и субпреобладаващ битертензитет на икономическия растеж). То
се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субпреобладаващата битертензивност) е равна на единица
(тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субпреобладаващо-интертензивностният икономически растеж и субпреобладаващо-екстертензивностният икономически растеж.
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-extensitial economic growth) (*) – разновидност
на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y
според креативната бинарна типология на екстензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има субпреобладаващата екстензивност на икономическия растеж (вж. и субпреобладаващ екстензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност
на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата
им сума (заедно с това на субпреобладаващата екстензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на
растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subpredominantly-extertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на екстертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има субпреобладаващата екстертензивност на икономическия
растеж (вж. и субпреобладаващ екстертензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност
на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата
им сума (заедно с това на субпреобладаващата екстертензивност) е равна на
единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа
на растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subpredominantly-extratensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстратензивностния
икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има субпреобладаващата екстратензивност на
икономическия растеж (вж. и субпреобладаващ екстратензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове
тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на субпреобладаващата екстратензив-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-intertensitial economic growth) (*) – разновидност
на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y
според битерналната типология на интертензивностния икономически
растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено
участие има субпреобладаващата интертензивност на икономическия растеж (вж. и субпреобладаващ интертензитет на икономическия растеж). То
се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субпреобладаващата интертензивност) е равна на единица
(тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-КАТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-catensitial economic growth) (*) – разновидност
на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y
според релейната бинарна типология на катензивностния икономически
растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субпреобладаващата катензивност на икономическия растеж
(вж. и субпреобладаващ катензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субпреобладаващата катензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-qualitensitial economic growth) (*) – разновидност
на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y
според хомеостазисната бинарна типология на квалитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има субпреобладаващата квалитензивност на
икономическия растеж (вж. и субпреобладаващ квалитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове
тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на субпреобладаващата квалитензив84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subpredominantly-quantitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субпреобладаващата квантитензивност на икономическия растеж (вж. и субпреобладаващ квантитензитет
на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субпреобладаващата квантитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-КОТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-cotensitial economic growth) (*) – разновидност
на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y
според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има субпреобладаващата котензивност на икономическия растеж (вж. и субпреобладаващ котензитет на икономическия растеж).
То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им
сума (заедно с това на субпреобладаващата котензивност) е равна на единица
(тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-creatensitial economic growth) (*) – разновидност
на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y
според креативната бинарна типология на креатензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има субпреобладаващата креатензивност на икономическия растеж (вж. и субпреобладаващ креатензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност
на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата
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до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------им сума (заедно с това на субпреобладаващата креатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на
растежа). Негови разновидности са субпреобладаващо-екстензивностният
икономически растеж и субпреобладаващо-екстратензивностният икономически растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-optensitial economic growth) (*) – разновидност
на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y
според релейната бинарна типология на оптензивностния икономически
растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субпреобладаващата оптензивност на икономическия растеж
(вж. и субпреобладаващ оптензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субпреобладаващата оптензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-retensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на ретензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено
участие има субпреобладаващата ретензивност на икономическия растеж
(вж. и субпреобладаващ ретензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субпреобладаващата ретензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
Негови разновидности са субпреобладаващо-катензивностният икономически
растеж и субпреобладаващо-оптензивностният икономически растеж.
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-fitensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субпреобладаващата фитензивност на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж (вж. и субпреобладаващ фитензитет на икономическия растеж). То
се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субпреобладаващата фитензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБПРЕОБЛАДАВАЩО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subpredominantly-homeotensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на хомеотензивностния
икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субпреобладаващата хомеотензивност на икономическия растеж (вж. и субпреобладаващ хомеотензитет на
икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субпреобладаващата хомеотензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субпреобладаващо-квантитензивностният икономически растеж и субпреобладаващоквалитензивностният икономически растеж.
СУБПРИНОМИКА* (subprinomy) – вж. [1] субномика и [2] форномика;
СУБРЕИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subreintertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на реинтертензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от
темпа на икономическия растеж. Когато субреинтертензивирането става побързо от спадането на темпа на растежа, това е субреинтертензификация на
икономическия растеж (спадане на реинтертензивността на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на реинтертензитета в темпа на
растежа), а когато субреинтертензивирането става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е реинтертензификация на икономическия растеж
(покачване на реинтертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване
на относителния дял на реинтертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБРЕИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(subreintertensitial economic growth) – същото като деаинтертензивностен икономически растеж.
СУБРЕИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subreintertensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на реинтертензивността на икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на реинтертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на реинтертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а)
се извършва субреинтертензисуфикация на икономическия растеж*
(subreintertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва
субреинтертензидефикация
на
икономическия
растеж*
(subreintertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ
НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ*
(subretensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субкатензивиране на икономическия растеж и субоптензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на ретензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинретензивиране на икономическия растеж (което е спадане на инретензитета на икономическия растеж), или чрез деретензивиране на икономическия растеж (което е покачване на деретензитета на икономическия растеж). Когато субретензивирането става по-бързо от спадането на темпа на
растежа, това е субретензификация на икономическия растеж (спадане на ретензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на ретензитета в темпа на растежа), а когато субретензивирането става побавно от спадането на темпа на растежа, това е ретензификация на икономическия растеж (увеличаване на ретензивността на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на ретензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subretensivition of the economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------балансирано субретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субретензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субретензивиране на икономическия растеж;
налично субретензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субретензивиране на икономическия растеж;
предимствено субретензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субретензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субретензивиране на икономическия растеж;
субретензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субретензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субретензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субретензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субретензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субретензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субретензивиране на икономическия растеж;
цялостно субретензивиране на икономическия растеж;
частично субретензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субретензивиране на икономическия растеж.
СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ
НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ*
(subretensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субкатензификация на икономическия растеж и субоптензификация на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на ретензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бавното увеличаване на ретензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване
на ретензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва субретензисуфикация на икономическия растеж*
(subretensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субретензидефикация на икономическия растеж* (subretensidefication of the
economic growth). Суретензификацията може да се получи или чрез субинретензификация на икономическия растеж (което е спадане на инретензивността на икономическия растеж), или чрез деретензификация на икономи89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж (което е покачване на деретензивността на икономическия
растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subretensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субретензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субретензификация на икономическия растеж;
миноритарна субретензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субретензификация на икономическия растеж;
налична субретензификация на икономическия растеж;
предимствена субретензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субретензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субретензификация на икономическия растеж;
субретензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субретензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субретензификация на икономическия растеж;
субцялостна субретензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субретензификация на икономическия растеж;
утвърдена субретензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субретензификация на икономическия растеж;
цялостна субретензификация на икономическия растеж;
частична субретензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субретензификация на икономическия растеж.
СУБСАКТИВ (subsasset) (кд) – във:
икокореномически субсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически субсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически субсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномически субсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически субсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСДИСПОЗИТ (subsdisposite) (кд) – във:
икокореномически субсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически субсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномически субсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически субсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически субсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически субсдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически субсдиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически субсдиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически субсдиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически субсдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСДИСПОТИТ (subsdispotite) (кд) – във:
икокореномически субсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически субсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически субсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически субсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически субсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСЕКВЕНТЕН
ИКОНОМИЧНОСТЕН
ПРОДУКТ*
(subsequent
economicalitic product) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСЕКВЕНТЕН ПРОДУКТ (subsequent product) – вж. зависимости между
продукта и субсипродукта.
СУБСЕКВЕНТЕН ПРОДУКТ (subsequent product) (ки) – във:
субсеквентен икономичностен продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсеквентен продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУБСИДИАРЕН
ИКОНОМИЧНОСТЕН
ПРОДУКТ*
(subsidiary
economicalitic product) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИДИАРЕН ПРОДУКТ* (subsidiary product) (спомагателен продукт) –
вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИДИАРЕН ПРОДУКТ* (subsidiary product) (ки) – във:
субсидиарен продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсидиарен икономичностен продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУБСИДИРАН
ИКОНОМИЧНОСТЕН
ПРОДУКТ*
(subsidized
economicalitic product) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИДИРАН ПРОДУКТ* (subsidized product) – вж. зависимости между
продукта и субсипродукта.
СУБСИДИРАН ПРОДУКТ* (subsidized product) (ки) – във:
субсидиран икономичностен продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсидиран продукт (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУБСИДИРАНЕ (subsidization) (кд) – във:
експортно субсидиране (в межд.);
косвено експортно субсидиране (в межд.);
пряко експортно субсидиране (в межд.).
СУБСИДИРАНЕ НА ЕКСПОРТНОТО ПРОИЗВОДСТВО (subsidization on
export production) (в межд.) – форма на пряко експортно субсидиране (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------межд.), при която държавата плаща субсидии на местните фирми за износ (в
макр.) на произведени от тях продукти.
СУБСИДИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО (subsidization of production) (ки)
– във:
вътрешно субсидиране на производството (в межд.);
субсидиране на експортното производство (в межд.).
СУБСИДИРАНО БЛАГО* (subsidized good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИДИРАНО БЛАГО* (subsidized good) (ки) – във:
субсидирано благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсидирано икономичностно благо (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта).
СУБСИДИРАНО
ИКОНОМИЧНОСТНО
БЛАГО*
(subsidized
economicalitic good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИДИЯ (subsidy) (кд) – във:
експортна субсидия (в межд.);
косвена експортна субсидия (в межд.);
пряка експортна субсидия (в межд.).
СУБСИЕФЕКТОРНА ИКОНОМИЧНОСТНА СФЕРА* (subsieffectory
economicalitic sphere) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИЕФЕКТОРНА СФЕРА* (subsieffectory sphere) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
СУБСИЕФЕКТОРНА СФЕРА (subsieffectory sphere) (ки) – във:
субсиефекторна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсиефекторна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (subsieffectory good) – вж. зависимости
между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО (subsieffectory good) (ки) – във:
ексинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиинифективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
квазиинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективно субсиефекторно икономиченостно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
кофективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
кофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
кофикасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кофикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
субсиефекторно благо (вж. зависимости между благото и продукта и
зависимости между продукта и субсипродукта);
субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
суфективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (subsieffectory
economicalitic good) – вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧЕНОСТНО БЛАГО (subsieffectory
economicalitic good) (ки) – във:
ексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиексинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиинифективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективно субсиефекторно икономиченостно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазисуфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
кофективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кофикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
суфективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИЕФЕКТОРНОСТ (subsieffectority) (кд) – във:
ексинифективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
ексинифективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
ексинификасна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
квазиефективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
квазиефективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
квазиинифективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиинифективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазикофективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
квазисуфективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квазисуфективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
кофективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
кофективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
кофикасна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
кофикасна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
суфективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
суфективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
суфикасна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
суфикасна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУБСИПОЛЕЗНОСТ* (subsiutility) – вж. зависимости между продукта и
субсипродукта.
СУБСИПОЛЕЗНОСТ (subsiutility) (кд) – във:
субсиполезност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
икономичностна субсиполезност (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта и икономичностна ползваемост).
СУБСИПРОДУКТ* (subsiproduct) – вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИПРОДУКТ (subsiproduct) (кд) – във:
икономичностен субсипродукт (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
субсипродукт (вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между продукта и субсипродукта).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСИПРОДУКТОВА ИКОНОМИЧНОСТНА СФЕРА* (subsiproduct
economicalitic sphere) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИПРОДУКТОВА СФЕРА* (subsiproduct sphere) – вж. зависимости
между продукта и субсипродукта.
СУБСИПРОДУКТОВА СФЕРА (subsiproduct sphere) (ки) – във:
субсипродуктова икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсипродуктова сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУБСИСТОЙНОСТ* (subsivalue) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИСТОЙНОСТ (subsivalue) (кд) – във:
икономичностна субсистойност (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта и икономичностна сметност);
субсистойност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУБСИТРУД* (subsilabour) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИТРУД (subsilabour) (кд) – във:
икономичностен субситруд (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субситруд (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУБСИУМЕНИЕ (subsiskill) (кд) – във:
икономичностно субсиумение (вж. икономичностно екстумение).
СУБСИУСИЛИЕ (subsiexertion) (кд) – във:
икономичностно субсиусилие (вж. икономичностно екстусилие).
СУБСИУСЪРДИЕ (subsidiligence) (кд) – във:
икономичностно субсиусърдие (вж. икономичностно екстусърдие).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСИЦЕННОСТ* (subsiworth) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУБСИЦЕННОСТ (subsiworth) (кд) – във:
субсиценност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
икономичностна субсиценност (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта и икономичностна изгодност).
СУБСКОНТИВ (subsconassets) (кд) – във:
икокореномически субсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически субсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически субсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномически субсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически субсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСПЕЦИТИТ (subsspecitite) (кд) – във:
икокореномически субспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически субспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически субспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически субспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически субспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСПЕЦИФИТ (subsspecifite) (кд) – във:
икокореномически субспецифит (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически субспецифит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически субспецифит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически субспецифит (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически субспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически субспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически субспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически субспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически субспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически субспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБССЪДЪРЖАНИЕ (subscontent) (кд) – във:
икокореномическо субссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономическо субссъдържание (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномическо субссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномическо субссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномическо субссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типично икокореномическо субссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типично икономическо субссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типично икореномическо субссъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типично икотехномическо субссъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типично икоуниреномическо субссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБССЪЩНОСТ (subsessence) (кд) – във:
икокореномическа субссъщност (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
икономическа субссъщност (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномическа субссъщност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномическа субссъщност (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномическа субссъщност (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типична икокореномическа субссъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа субссъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа субссъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа субссъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа субссъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСТАНТИВНОСТ (substantivity) (кд) – във:
външна запасова икономическа субстантивност (вж. запасов икономически субективит);
външна изпълнителна икономическа субстантивност (вж. изпълнителен икономически субективит);
външна икономическа субстантивност (вж. икономически субективит);
външна работна икономическа субстантивност (вж. работен икономически субективит);
външна субстатна икономическа субстантивност (вж. субстатен икономически субективит);
външна сустатантна икономическа субстантивност (вж. сустатантен
икономически субективит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външна сустатитна икономическа субстантивност (вж. сустатитен
икономически субективит);
външна съзидателна икономическа субстантивност (вж. съзидателен
икономически субективит);
външна сътворителна икономическа субстантивност (вж. сътворителен икономически субективит);
външна творческа икономическа субстантивност (вж. творчески икономически субективит);
външна унисъзидателна икономическа субстантивност (вж. унисъзидателен икономически субективит);
вътрешна запасова икотехномическа субстантивност (вж. запасов
икотехномически обективит);
вътрешна изпълнителна икотехномическа субстантивност (вж. изпълнителен икотехномически обективит);
вътрешна икотехномическа субстантивност (вж. икотехномически
обективит);
вътрешна работна икотехномическа субстантивност (вж. работен
икотехномически обективит);
вътрешна субстатна икотехномическа субстантивност (вж. субстатен
икотехномически обективит);
вътрешна сустатантна икотехномическа субстантивност (вж. сустатантен икотехномически обективит);
вътрешна сустатитна икотехномическа субстантивност (вж. сустатитен икотехномически обективит);
вътрешна съзидателна икотехномическа субстантивност (вж. съзидателен икотехномически обективит);
вътрешна сътворителна икотехномическа субстантивност (вж. сътворителен икотехномически обективит);
вътрешна творческа икотехномическа субстантивност (вж. творчески
икотехномически обективит);
вътрешна унисъзидателна икотехномическа субстантивност (вж. унисъзидателен икотехномически обективит).
СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ (substantivity of the ecorenomic thing) (ки) – във:
запасова субстантивност на икореномическия предмет (вж. запасов
икономически субективит; запасов икотехномически обективит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна субстантивност на икореномическия предмет (вж. изпълнителен икономически субективит; изпълнителен икотехномически
обективит);
работна субстантивност на икореномическия предмет (вж. работен
икономически субективит; работен икотехномически обективит);
субстатна субстантивност на икореномическия предмет (вж. субстатен икономически субективит; субстатен икотехномически обективит);
сустатантна субстантивност на икореномическия предмет (вж. сустатантен икономически субективит; сустатантен икотехномически обективит);
сустатитна субстантивност на икореномическия предмет (вж. сустатитен икономически субективит; сустатитен икотехномически обективит);
съзидателна субстантивност на икореномическия предмет (вж. съзидателен икономически субективит; съзидателен икотехномически обективит);
сътворителна субстантивност на икореномическия предмет (вж. сътворителен икономически субективит; сътворителен икотехномически обективит);
творческа субстантивност на икореномическия предмет (вж. творчески икономически субективит; творчески икотехномически обективит);
унисъзидателна субстантивност на икореномическия предмет (вж.
унисъзидателен икономически субективит; унисъзидателен икотехномически
обективит).
СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (substantivity of the ecorenomic thing) – вж. [1] икономически субективит; [2] икотехномически обективит.
СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ИНГРЕДИЕНТНОСТ*
(substantivitical ecorenomic ingredientality) (*) – класификационен икореномически критерий, според който икореномическите субекти (вж. икореномика)
се подразделят на икономически субекти (вж. икономика) и икотехномически
субекти (вж. икотехномика), а икореномическите предмети, вкл. икореномическите ингредиенти, се подразделят на обективностни икономически предмети* (оbjectivitical economic things), вкл. и обективностни икономически
ингредиенти* (оbjectivitical economic ingredients), и субективностни икономически предмети* (subjectivitical economic things), вкл. и субективностни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ингредиенти* (subjectivitical economic ingredients), т.е. на икотехномически обективити и икономически субективити. Субстантивностната
икореномическа ингредиентност означава, че разграничението, което се прави
между икотехномически обективити и икономически субективити, е според
тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, тя е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка
на отношението, което икореномическият субект има към природата на наблюдавания и оценявания икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност.
Икотехномическият субект е такава субективна интерпретация на икономическата единица, която акцентира върху нейната способност (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 определя като обективна 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 (същото като икотехномически обективити).
Икономическият субект е такава субективна интерпретация на икономическата единица, която акцентира върху нейната способност (посочва нейното
свойство) (1) да осъзнава съществуването на икономическата действителност, както и своето собствено съществуване, (2) да осъзнава своето участие в
икономическото възпроизводство и да има определен икономически интерес
от това участие, (3) да прави икономическа оценка на заобикалящата я действителност (в т.ч. и на икономическата и икотехномическата действителност) с
цел постигането на своя икономически интерес. Икономическият субект 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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстантивностна гледна точка) те са субективностни икономически ингредиенти (същото като икономически субективити).
Всички горепосочени твърдения и класификации, отнасящи се до субстантивностна икореномическа ингредиентност, са приложими по аналогия и
към икономиката, икотехномиката, икоуниреномиката, икокореномиката и
техните производни.
СУБСТАНТИТ (substantite) (кд) – във:
запасов икокореномически субстантит (същото като запасово икокореномическо участие);
запасов икореномически субстантит (същото като запасово икореномическо участие);
запасов икоуниреномически субстантит (същото като запасово икоуниреномическо участие);
изпълнителен икокореномически субстантит (същото като изпълнително
икокореномическо участие);
изпълнителен икореномически субстантит (същото като изпълнително
икореномическо участие);
изпълнителен икоуниреномически субстантит (същото като изпълнително икоуниреномическо участие);
икокореномически субстантит (същото като икокореномическо участие);
икореномически субстантит (същото като икореномическо участие);
икоуниреномически субстантит (същото като икоуниреномическо участие);
работен икокореномически субстантит (същото като работно икокореномическо участие);
работен икореномически субстантит (същото като работно икореномическо участие);
работен икоуниреномически субстантит (същото като работно икоуниреномическо участие);
субстатен икокореномически субстантит (същото като субстатно икокореномическо участие);
субстатен икореномически субстантит (същото като субстатно икореномическо участие);
субстатен икоуниреномически субстантит (същото като субстатно
икоуниреномическо участие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икокореномически субстантит (същото като сустатантно
икокореномическо участие);
сустатантен икореномически субстантит (същото като сустатантно
икореномическо участие);
сустатантен икоуниреномически субстантит (същото като сустатантно икоуниреномическо участие);
сустатитен икокореномически субстантит (същото като сустатитно
икокореномическо участие);
сустатитен икореномически субстантит (същото като сустатитно
икореномическо участие);
сустатитен икоуниреномически субстантит (същото като сустатитно
икоуниреномическо участие);
съзидателен икокореномически субстантит (същото като съзидателно
икокореномическо участие);
съзидателен икореномически субстантит (същото като съзидателно
икореномическо участие);
съзидателен икоуниреномически субстантит (същото като съзидателно
икоуниреномическо участие);
сътворителен икокореномически субстантит (същото като сътворително икокореномическо участие);
сътворителен икореномически субстантит (същото като сътворително
икореномическо участие);
сътворителен икоуниреномически субстантит (същото като сътворително икоуниреномическо участие);
творчески икокореномически субстантит (същото като творческо икокореномическо участие);
творчески икореномически субстантит (същото като творческо икореномическо участие);
творчески икоуниреномически субстантит (същото като творческо икоуниреномическо участие);
унисъзидателен икокореномически субстантит (същото като унисъзидателно икокореномическо участие);
унисъзидателен икореномически субстантит (същото като унисъзидателно икореномическо участие);
унисъзидателен икоуниреномически субстантит (същото като унисъзидателно икоуниреномическо участие).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АНТЕЦЕДЕНТ* (substantial
economic antecedent) (*) – входен икономически ингредиент на субстанциалната икономическа система, когато тя е насочено-дефинирана ингредиентна
икономическа система, респ. е неин изходен икономически ингредиент, когато
тя е противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система. Същото е като антецедентен субстанциален икономически ингредиент*
(antecedental substantial economic ingredient) или още като антецедентен икономически субстанциент* (antecedental economic substantient)* (вж. икономически субстанциенти). Разновидност е на определящия икономически ингредиент (на икономическия детерминант). Разновидности на субстанциалния икономически антецедент са сметният икономически антецедент* (account
economic antecedent) и възпроизводственият икономически антецедент*
(reproductional economic antecedent). Когато субстанциалната икономическа
система е от първи и от по-висок ранг (вж. ранжиране на икономическите
системи), тогава нейни подсистеми от по-нисък ранг могат (в зависимост от
функциите, които имат в ингредиентното икономическо преобразование) да
изпълняват ролята на субстанциален икономически антецедент. Такива икономически подсистеми са антецедентни субстанциални икономически системи. Вж. субстанциален икономически консеквент.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
субстанциален икономически антецедент се конституират още и съответстващите на последния понятия за субстанциален консуматорски антецедент*
(substantial consumptionary antecedent), субстанциален стопански антецедент* (substantial protoeconomic antecedent), субстанциален пазарноикономически антецедент* (substantial marketly-economic antecedent) и субстанциален финансово-пазарно-икономически антецедент* (substantial
financially-marketly-economic antecedent). Общо за всички тях е понятието за
субстанциален поддържащ антецедент* (substantial sustenance /sustaining/
antecedent) (за субстанциеален антецедент при поддържането).
СУБСТАНЦИАЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕЛЕМЕНТ*
(substantial
/substantive/ economic element) (*) – икономически елемент, който представлява (се състои от) някаква икономическа субстанция (economic substance), под
каквато обикновено се разбира икономическото богатство (вж. ресурсносубстанциална икономическа система). Субстанциалните икономически елементи са елементи на субстанциалните икономически множества и на субстанциалните икономически пространства. Субстанциалните икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------елементи се разграничат на разновидности според различни класификации.
Според формата на съществуване или на изразяване субстанциалните икономически елементи се подразделят на натурални икономически елементи, когато те представляват натурално богатство, парични икономически елементи, когато те представляват парично богатство, и ценностни икономически елементи, когато те представляват ценностно богатство (вж. парично-натурална
същностно-стратифицирана икономическа система, натурално-ценностна
същностно-стратифицирана икономическа система и парично-ценностна
същностно-стратифицирана икономическа система). На тези разновидности
отговарят съответно понятията за (1) натурално икономическо множество и
натурално икономическо пространство (те са изградени от натурални икономически елементи), (2) парично икономическо множество и парично икономическо пространство (те са изградени от парични икономически елементи) и
(3) ценностно икономическо множество и ценностно икономическо пространство (те са изградени от ценностни икономически елементи). В зависимост
от мястото, което заемат в системата на производството, всички тези разновидности от своя страна се подразделят на други разновидности, както следва.
Натуралните икономически елементи се подразделят на производствени фактори, наречени факторни икономически елементи (factor economic elements),
и продукти, наречени продуктови икономически елементи (product economic
elements). На тях отговарят съответно понятията за (1) факторно икономическо множество и факторно икономическо пространство и (2) продуктово
икономическо множество и продуктово икономическо пространство (вж.
натурално икономическо множество и натурално икономическо пространство). Паричните икономически елементи се подразделят на парични разходи,
наречени разходни икономически елементи (cost economic elements), и парични приходи, наречени приходни икономически елементи (revenue
economic elements). На тях отговарят съответно понятията за (1) разходно
икономическо множество и разходно икономическо пространство и (2)
приходно икономическо множество и приходно икономическо пространство (вж. парично икономическо множество и парично икономическо пространство). Ценностните икономически елементи се подразделят на стойности,
наречени стойностни икономически елементи (value economic elements), и
полезности, наречени полезностни икономически елементи (utility economic
elements). На тях отговарят съответно понятията за (1) стойностно икономическо множество и стойностно икономическо пространство и (2) полезностно икономическо множество и полезностно икономическо пространство
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. ценностно икономическо множество и ценностно икономическо пространство). Вж. още икономическо множество и икономическо пространство.
СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (substantial
economic ingredients) (ки) – във:
субстанциални икономически ингредиенти (същото като икономически
субстанциенти).
СУБСТАНЦИАЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ*
(substantial economic ingredientificate) – същото като икономически субстанцификат.
СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР* (substantial
economic ingredientor) – същото като икономически субстанциатор.
СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР (substantial
economic ingredientor) (ки) – във:
обратен субстанциален икономически ингредиентор (същото като обратен икономически субстанциатор);
прав субстанциален икономически ингредиентор (същото като прав икономически субстанциатор);
субстанциален икономически ингредиентор (същото като икономически
субстанциатор).
СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСЕКВЕНТ* (substantial
economic consequent) (*) – изходен икономически ингредиент на субстанциалната икономическа система, когато тя е насочено-дефинирана ингредиентна
икономическа система, респ. е неин входен икономически ингредиент, когато
тя е противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система. Същото е като консеквентен субстанциален икономически ингредиент*
(consequental substantial economic ingredient) или още като консеквентен икономически субстанциент* (consequental economic substantient) (вж. икономически субстанциенти). Разновидност е на производния икономически ингредиент (на икономическия дериват). Разновидности на субстанциалния икономически консеквент са сметният икономически консеквент* (account economic
consequent)
и
възпроизводственият
икономически
консеквент*
(reproductional economic consequent). Когато субстанциалната икономическа
система е от първи и от по-висок ранг (вж. ранжиране на икономическите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системи), тогава нейни подсистеми от по-нисък ранг могат (в зависимост от
функциите, които имат в ингредиентното икономическо преобразование) да
изпълняват ролята на субстанциален икономически консеквент. Такива икономически подсистеми са консеквентни субстанциални икономически системи. Вж. антецедентен икономически консеквент.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
субстанциален икономически консеквент се конституират още и съответстващите на последния понятия за субстанциален консуматорски консеквент*
(substantial consumptionary consequent), субстанциален стопански консеквент* (substantial protoeconomic consequent), субстанциален пазарноикономически консеквент* (substantial marketly-economic consequent) и субстанциален финансово-пазарно-икономически консеквент* (substantial financially-marketly-economic consequent). Общо за всички тях е понятието за
субстанциален поддържащ консеквент* (substantial sustenance /sustaining/
consequent) (за субстанциеален консеквент при поддържането).
СУБСТАНЦИАЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР*
economic operator) – същото като икономически субстанциатор.

(substantial

СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (substantial economic
operator) (ки) – във:
обратен субстанциален икономически оператор (същото като обратен
икономически субстанциатор);
прав субстанциален икономически оператор (същото като прав икономически субстанциатор);
субстанциален икономически оператор (същото като икономически субстанциатор).
СУБСТАНЦИАЛНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (substantial absorptive economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва с колко процента
се променя входният икономически ингредиент на субстанциалната икономическа система [входният субстанциален икономически ингредиент* (input
substantial economic ingredient)] при един процент промяна на изходния икономически ингредиент на същата система [на изходния субстанциален икономическия ингредиент* (output substantial economic ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на субстанциалната икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еластичност. Представлява съотношение между пределната субстанциална
икономическа абсорбционност* (marginal substantial economic absorptivity) и
средната субстанциална икономическа абсорбционност* (average
substantial economic absorptivity) при разглежданата икономическа система.
СУБСТАНЦИАЛНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (substantial absorptive economic sensitivity) – същото като субстанциална икономическа абсорбционност.
СУБСТАНЦИАЛНА ВХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА
(substantial input economic isoingredient) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална входна икономическа изоингредиента (същото
като ресурсна икономическа изокванта).
СУБСТАНЦИАЛНА ВХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА (substantial input economic isoquant) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална входна икономическа изокванта (същото като
ресурсна икономическа изокванта).
СУБСТАНЦИАЛНА ДИВЕЛОКАЦИЯ* (substantial divellocation) – същото
като реална размяна.
СУБСТАНЦИАЛНА ДИВЕЛОКАЦИЯ (substantial divellocation) (ки) – във:
субстанциална дивелокация (същото като реална размяна);
субстанциална икономическа дивелокация (същото като реална икономическа размяна).
СУБСТАНЦИАЛНА ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА (substantial output economic isoingredient) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изоингредиента (същото
като резултатна икономическа изокванта).
СУБСТАНЦИАЛНА ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА (substantial output economic isoquant) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изокванта (същото като
резултатна икономическа изокванта).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАНЦИАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (substantial
ecocorenomic essence) – вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (substantial
ecocorenomic form) – вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИКА* (substantial /substantive/ economy) (*) –
икономика, в която се извършва субстанциално икономическо преобразувание* (substantial economic transformation); една от основните разновидности на
общата икономика (на абстрактната икономика). Тя преобразува (трансформира, превръща) някаква (входна) икономическа субстанция (economic
substance) (съдържание, субстрат, даденост и т.н.) в друга (изходна) икономическа субстанция (съдържание, субстрат, даденост и т.н.). Икономическите
субстанции са форми на съществуване и обективиране на икономическото богатство. Важен частен случай на субстнациалната икономика е ресурсносубстанциалната икономика (от своя страна важен частен случай на ресурсносубстнациалната икономика е възпроизводствената икономика). Вж. също
субстанциална икономическа система и ресурсно-субстанциална икономичека
система.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИКА (substantial /substantive/ economy) (ки)
– във:
ресурсно-субстанциална икономика;
субстанциална икономика.
СУБСТАНЦИАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
АБСОРБЦИОННОСТ*
(substantial economic absorptivity), субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност, абсорбционна икономическа субстанцираност, (*) –
абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер входен икономически ингредиент на субстанциалната икономическа система отговоря
(съответствува) на единица неин изходен икономически ингредиент. Тя е едно
от проявленията и един от измерителите на субстанциалната ингредиентна
икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата абсорбционност и субстанциалната икономическата чувствителност.
Може да се разглежда още като свойство на абсолютна абсорбционна реагируемост на субстанциалната икономическа система. В зависимост от начина,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по който абсорбционността изразява реагируемостта се различават средна субстанциална икономическа абсорбционност* (average substantial economic
absorptivity), което е същото като средна субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност* (average substantial absorptive economic
sensitivity), и пределна субстанциална икономическа абсорбционност*
(marginal substantial economic absorptivity), което е същото като пределна субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност* (marginal
substantial absorptive economic sensitivity). Средната субстанциална икономическа абсорбционност показва средно какъв размер входен икономически ингредиент на субстанциалната икономическа система отговоря (съответствува)
на единица неин изходен икономически ингредиент (тя е частното между
входния и изходния икономически ингредиент). Пределната субстанциална
икономическа абсорбционност е нарастването на входния икономически ингредиент на субстанциалната система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин изходен икономически ингредиент (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на входния и изходния икономически ингредиент).
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ* (substantial
economic attributivity) (ки) – във:
субстанциална ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност).
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ДИВЕЛОКАЦИЯ* (substantial
economic divellocation) – същото като реална икономическа размяна.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ* (substantial
economic elasticity) (*) – икономическа еластичност при субстанциалната
икономическа система; относителна икономическа величина, която при
постоянни други условия показва какво е процентното изменение на даден тип
икономически ингредиент (изходен или входен) на субстанциалната икономическа система, съответствуващо (отговорящо) на един процент изменение на
друг тип неин икономически ингредиент (входен или изходен); едно от проявленията и един от измерителите на субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост. В зависимост на посоката на системното въздействие
между двата типа субстанциални икономически ингредиенти* (substantial
economic ingredients) се различават субстанциална креативна икономическа
еластичност и субстанциална абсорбционна икономическа еластичност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстанциалната креативна икономическа еластичност показва с колко процента се променя изходният субстанциален икономическия ингредиент*
(output substantial economic ingredient) при един процент промяна на входния
субстанциален икономически ингредиент* (input substantial economic
ingredient) на разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната субстанциална икономическа креативност* (marginal substantial
economic creativity) и средната субстанциална икономическа креативност*
(average substantial economic creativity) при същата тази система]. Субстанциалната абсорбционна икономическа еластичност показва с колко процента се
променя входният субстанциален икономически ингредиент при един процент
промяна на изходния субстанциален икономически ингредиент на разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната субстанциална
икономическа абсорбционност* (marginal substantial economic absorptivity) и
средната субстанциална икономическа абсорбционност* (average
substantial economic absorptivity) при същата тази система].
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (substantial
economic elasticity) (ки) – във:
субстанциална абсорбционна икономическа еластичност;
субстанциална икономическа еластичност;
субстанциална креативна икономическа еластичност.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА (substantial
economic isoingredient) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална входна икономическа изоингредиента (същото
като ресурсна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изоингредиента (същото
като резултатна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална икономическа изоингредиента (същото като ресурсно-субстанциална икономическа изокванта).
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА (substantial economic isoquant) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална входна икономическа изокванта (същото като
ресурсна икономическа изокванта.);
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изокванта (същото като
резултатна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална икономическа изокванта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ* (substantial
economic impactness) (ки) – във:
субстанциална ингредиентна икономическа импактност.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ* (substantial
economic creativity), субстанциална креативна икономическа чувствителност, креативна икономическа субстанцираност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер изходен икономически ингредиент на субстанциалната икономическа система отговоря (съответствува) на
единица неин входен икономически ингредиент. Тя е едно от проявленията и
един от измерителите на субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата креативност и
субстанциалната икономическата чувствителност. Може да се разглежда
още като свойство на абсолютна креативна реагируемост на субстанциалната
икономическа система. В зависимост от начина, по който креативността изразява реагируемостта се различават средна субстанциална икономическа креативност* (average substantial economic creativity), което е същото като
средна субстанциална креативна икономическа чувствителност* (average
substantial creative economic sensitivity), и пределна субстанциална икономическа креативност* (marginal substantial economic creativity), което е същото
като пределна субстанциална креативна икономическа чувствителност*
(marginal substantial creative economic sensitivity). Средната субстанциална икономическа креативност показва средно какъв размер изходен икономически
ингредиент на субстанциалната икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент (тя е частното между
изходния и входния икономически ингредиент). Пределната субстанциалната
икономическа чувствителност е нарастването на изходния икономически ингредиент на субстанциалната система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин входен икономически ингредиент (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на изходния и входния икономически ингредиент).
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА МЕТРИКА* (substantial economic
metrics) (*) – икономическа метрика на метрично икономическо пространство, което е субстанциално икономическо пространство; разстояние ρ (x, y)
между двойката субстанциални икономически елементи (респ. точки) x и y на
субстанциалното метрично икономическо пространство* (substantial
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------metric economic space) (последното едновременно е разновидност на субстанциалното икономическо пространство и на метричното икономическо пространство). Според формата на съществуване или на изразяване на субстанциалните икономически елементи, от които са съставени субстанциалните икономически множества и от които са изградени съответните субстанциални метрични икономически пространства, субстанциалните икономически метрики
се подразделят на: (1) натурална икономическа метрика, когато субстанциалното метрично икономическо пространство е натурално, т.е. когато е натурално метрично икономическо пространство* (natural metric economic
space) (последното едновременно е разновидност на натуралното икономическо пространство и на метричното икономическо пространство); (2) парична икономическа метрика, когато субстанциалното метрично икономическо
пространство е парично, т.е. когато е парично метрично икономическо
пространство* (money metric economic space) (последното едновременно е
разновидност на паричното икономическо пространство и на метричното
икономическо пространство); (3) ценностна икономическа метрика, когато
субстанциалното метрично икономическо пространство е ценностно, т.е. когато е ценностно метрично икономическо пространство* (worth metric
economic space) (последното едновременно е разновидност на ценностното
икономическо пространство и на метричното икономическо пространство).
В зависимост от мястото, което заемат в системата на производството,
всички тези разновидности на икономическата метрика от своя страна се подразделят на други разновидности, както следва. Натуралните икономически
метрики се подразделят на: (а) факторни икономически метрики* (factor
economic metrices), когато натуралното метрично икономическо пространство
е факторно, т.е. когато е факторно метрично икономическо пространство*
(factor metric economic space) [последното едновременно е разновидност на
факторното икономическо пространство (вж. натурално икономическо
пространство) и на метричното икономическо пространство]; (б) продуктови
икономически метрики* (product economic metrices), когато натуралното
метрично икономическо пространство е продуктово, т.е. когато е продуктово
метрично икономическо пространство* (product metric economic space)
[последното едновременно е разновидност на продуктовото икономическо
пространство (вж. натурално икономическо пространство) и на метричното
икономическо пространство)]. Паричните икономически метрики се подразделят на: (а) разходни икономически метрики* (cost economic metrices), когато
паричното метрично икономическо пространство е разходно, т.е. когато е раз116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ходно метрично икономическо пространство* (cost metric economic space)
[последното едновременно е разновидност на разходното икономическо
пространство (вж. парично икономическо пространство) и на метричното
икономическо пространство]; (б) приходни икономически метрики* (revenue
economic metrices), когато паричното метрично икономическо пространство е
приходно, т.е. когато е приходно метрично икономическо пространство*
(revenue metric economic space) [последното едновременно е разновидност на
приходното икономическо пространство (вж. парично икономическо пространство) и на метричното икономическо пространство]. Ценностните икономически метрики се подразделят на: (а) стойностни икономически метрики*
(value economic metrices), когато ценностното метрично икономическо пространство е стойностно, т.е. когато е стойностно метрично икономическо
пространство* (value metric economic space) [последното едновременно е
разновидност на стойностното икономическо пространство (вж. ценностно
икономическо пространство) и на метричното икономическо пространство];
(б) полезностни икономически метрики* (utility economic metrices), когато
ценностното метрично икономическо пространство е полезностно, т.е. когато е
полезностно метрично икономическо пространство* (utility metric
economic space) [последното едновременно е разновидност на полезностното
икономическо пространство (вж. ценностно икономическо пространство) и
на метричното икономическо пространство].
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
economic invertibility) (ки) – във:
субстанциална ингредиентна икономическа обратимост.

(substantial

СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (substantial
economic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна субстанциална икономическа обхватност;
ингредиентна субстанциална икономическа обхватност (на икономическата система).
СУБСТАНЦИАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
(substantial economic productivity) – същото като икономическа производителност.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ (substantial economic productivity) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна субстанциална икономическа производителност (същото като
пределна икономическа производителност);
средна субстанциална икономическа производителност (същото като
средна икономическа производителност);
субстанциална икономическа производителност (същото като икономическа производителност).
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМЯНА* (substantial economic
exchange) – същото като реална икономическа размяна.
СУБСТНАЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗХОДНОСТ*
economic costness) – същото като икономическа разходност.

(substantial

СУБСТНАЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗХОДНОСТ (substantial
economic costness) (ки) – във:
пределна субстнациална икономическа разходност (същото като пределна
икономическа разходност);
средна субстнациална икономическа разходност (същото като средна
икономическа разходност);
субстнациална икономическа разходност (същото като икономическа разходност).
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ (substantial
economic reactibility) (ки) – във:
субстанциална ингредиентна икономическа реагируемост.
СУБСТАНЦИАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(substantial
/substantive/ economic system) (*) – икономическа система (наричана ингредиентна икономическа система), която извършва субстанциално икономическо преобразование* (substantial economic transformation); една от основните
разновидности на абстрактната ингредиентна икономическа система. Тя
преобразува (трансформира, превръща) някаква (входна) икономическа субстанция в друга (изходна) икономическа субстанция. Така че входът (входният
икономически ингредиент) на субстанциалната икономическа система е
входната икономическа субстанция* (input economic substance), а нейният
изход (изходният икономически ингредиент) – изходната икономическа субстанция* (output economic substance). Икономическите субстанции са форми
на съществуване и обективиране на икономическото богатство. Изобщо ико118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическите субстанции се обективират като икономически форми. Затова
входната икономическа субстанция е форма на съществуване и обективиране
на входното икономическо богатство, а изходната икономическа субстанция
е форма на съществуване и обективиране на изходното икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство). Тези форми обаче може да
са израз на други типове икономически предмети, като икономическо съдържание, икономическо явление, икономическа същност. Според това какъв тип
икономически предмет представляват икономическите субстанциенти
(входният и изходният икономически ингредиент) на субстанциалната икономическа система се конституират следните нейни разновидности: (1) формална субстанциална икономическа система* (formal substantial economic
system) – когато субстанциентите са икономически форми; (2) феноменна субстанциална икономическа система* (phenomenal substantial economic
system) – когато субстанциентите са икономически явления; (3) същностна
субстанциална икономическа система* (essential substantial economic
system) – когато субстанциентите са икономически същности; (4) съдържателна субстанциална икономическа система* (contential substantial
economic system) – когато субстанциентите са икономически съдържания.
Способността за субстанционално преобразувание се разглежда като субстанциалност на икономическата система* (substantiality economic system),
т.е. като икономическа субстанциалност* (economic substantiality). Субстанциалното икономическо преобразувание е една от основните разновидности на
ингредиентното икономическо преобразование изобщо (вж. ингредиентна
икономическа система). На него отговарят понятията за субстанциално икономическо изображение* (substantial economic mapping), субстанциално
икономическо съответствие* (substantial economic correspondence), икономически субстанциатор (субстанциален икономически оператор) и субстанциален икономически процес* (substantial economic process). Важна разновидност на субстанциалната икономическа система е ресурсносубстанциалната икономическа система (същото като сметна икономическа
система), а разновидност на последната е възпроизводствената икономическа
система. Като се приложи ингредиентната икономическа обратимост, се конституират: зададена субстанциална икономическа система* (given substantial
economic system), начална субстанциална икономическа система* (inverse
substantial economic system), инверсна субстанциална икономическа система* (inverse substantial economic system).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според начина, по който е дефинирана субстанциалната икономическа
система, се разграничават: (1) насочено-дефинирана субстанциална икономическа система* (purposely-defined substantial economic system), в т.ч. (а) насочено-дефинирана зададена субстанциална икономическа система*
(purposely-defined given substantial economic system), (б) насочено-дефинирана
начална субстанциална икономическа система* (purposely-defined initial
substantial economic system) и (в) насочено-дефинирана инверсна субстанциална икономическа система* (purposely-defined inverse substantial economic
system) (вж. насочено-дефинирана ингредиентна икономическа система) (когато не е посочено друго, под насочено-дефинирана субстанциална икономическа система обикновено се подразбира насочена-дефинираната начална
(покриваща се със зададената) субстанциална икономическа система); (2)
противонасочено-дефинирана субстанциална икономическа система*
(counterposely-defined substantial economic system), в т.ч. (а) противонасоченодефинирана зададена субстанциална икономическа система* (counterposely-defined given substantial economic system), (б) противонасоченодефинирана
начална
субстанциална
икономическа
система*
(counterposely-defined initial substantial economic system) и (в) противонасочено-дефинирана инверсна субстанциална икономическа система*
(counterposely-defined inverse substantial economic system) (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система) (когато не е посочено
друго, под противонасочено-дефинирана субстанциална икономическа система обикновено се подразбира противонасочено-дефинираната начална (покриваща се със зададената) субстанциална икономическа система).
Вж.: икономически субстанцификат, икономически субстанциенти, икономически субстанциатор, прав икономически субстанциатор, обратен икономически субстанциатор, субстанциална ингредиентна предавателта икономическа функция, средна субстанциална ингредиентна предавателта икономическа функция, пределна субстанциална ингредиентна предавателта
икономическа функция, субстанциална ингредиентна икономическа импактност, субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност, субстанциална ингредиентна икономическа реагируемост, субстанциална икономическа чувствителност, субстанциална икономическа креативност, субстанциална икономическа абсорбционност, субстанциална икономическа
еластичност.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
субстанциална икономическа система се конституират още и съответстващите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на последната понятия за субстанциална консуматорска система*
(substantial consumptionary system), субстанциална стопанска система*
(substantial protoeconomic system), субстанциална пазарно-икономическа
система* (substantial marketly-economic system) и субстанциална финансовопазарно-икономическа система* (substantial financially-marketly-economic
system). Общо за всички тях е понятието за субстанциална поддържаща система* (substantial sustenance /sustaining/ system) (за субстанциална система при
поддържането).
СУБСТАНЦИАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА
(substantial
/substantive/ economic system) (ки) – нън:
стратифицирана субстанциална икономическа система (същото като
стратисубстанциална икономическа система);
субстанциална икономическа система.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
(substantial economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност;
СУБСТАНЦИАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СЪЩНОСТ*
(substantial
economic essence) – вж. икономически смисъл и икономически супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ
(substantial economic transformationality) (ки) – във:
субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМА* (substantial economic
form) – вж. икономически субстрат и икономически суперстрат.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (substantial
economic sensitivity) (*), икономическа субстанцираност, – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер на даден тип икономически
ингредиент (изходен или входен) на субстанциалната икономическа система
отговоря (съответствува) на единица неин икономически ингредиент от друг
тип (входен или изходен), респ. какво е изменението на икономическия ингредиент от единия тип, което отговаря на единица изменение на икономическия
ингредиент от другия тип. Тя е едно от проявленията и един от измерителите
на субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на икономическата чувствителност. Може да се разглежда още
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като свойство на абсолютна реагируемост на субстанциалната икономическа
система. В зависимост от начина, по който чувствителността изразява реагируемостта се различават (1) средна субстанциална икономическа чувствителност* (average substantial economic sensitivity) [в т.ч. средна субстанциална икономическа креативност* (average substantial economic creativity),
което е същото като средна субстанциална креативна икономическа чувствителност* (average substantial creative economic sensitivity), и средна субстанциална икономическа абсорбционност* (average substantial economic
absorptivity), което е същото като средна субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност* (average substantial absorptive economic
sensitivity)] и (2) пределна субстанциална икономическа чувствителност*
(marginal substantial economic sensitivity) [в т.ч. пределна субстанциална икономическа креативност* (marginal substantial economic creativity), което е
същото като пределна субстанциална креативна икономическа чувствителност* (marginal substantial creative economic sensitivity), и пределна субстанциална икономическа абсорбционност* (marginal substantial economic
absorptivity), което е същото като пределна субстанциална абсорбционна
икономическа чувствителност* (marginal substantial absorptive economic
sensitivity)]. Средната субстанциална икономическа чувствителност показва
средно какъв размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на субстанциалната икономическа система отговоря (съответствува) на
единица неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен).
Пределната субстанциална икономическа чувствителност е нарастването на
даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на субстанциалната
система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен) (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на двата типа икономически ингредиенти).
В зависимост от посоката на системното въздействие между двата типа
икономически ингредиенти (между входния и изходния) се различават (1) субстанциална икономическа креативност (същото като субстанциална креативна икономическа чувствителност) и (2) субстанциялна икономическа абсорбционност (същото като субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност). Субстанциалната икономическата креативност (в т.ч. средната и
пределната субстанциална икономическа креативност) показва какъв размер
изходен икономически ингредиент отговоря (съответствува) на единица входен
икономически ингредиент на субстанциалната икономическа система. Обратно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на това, субстанциалната икономическа абсорбционност (в т.ч. средната и пределната субстанциална икономическа абсорбционност) показва какъв размер
входен икономически ингредиент отговоря (съответствува) на единица изходен икономически ингредиент.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (substantial
economic sensitivity) (ки) – във:
субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност (същото като субстанциална икономическа абсорбционност);
субстанциална икономическа чувствителност;
субстанциална креативна икономическа чувствителност (същото като
субстанциална икономическа креативност).
СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ* (substantial ingrediental economic attributivity) – вж. ингредиентна
икономическа атрибутивност.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (substantial
ecorenomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна субстанциална икореномическа обхватност.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (substantial
ecorenomic essence) – вж. икореномически смисъл и икореномически супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ФОРМА*
(substantial
ecorenomic form) – вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (substantial
ecotechnomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна субстанциална икотехномическа обхватност.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (substantial
ecotechnomic essence) – вж. икотехномически смисъл и икотехномически супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФОРМА* (substantial
ecotechnomic form) – вж. икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАНЦИАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (substantial
ecounirenomic essence) – вж. икоуниреномически смисъл и икоуниреномически
супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (substantial
ecounirenomic form) – вж. икоуниреномически субстрат и икоуниреномически
суперстрат.
СУБСТАНЦИАЛНА ИКОФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ (substantial
ecofornomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна субстанциална икофорномическа обхватност.
СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ* (substantial ingrediental economic impactness) (*) – наличие при субстанциалната икономическа система на външни икономически връзки (на
външни икономически въздействия, в т.ч. на входни и изходни икономически
въздействия); взаимозависимост на функционирането на субстанциалната
икономическа система с околната среда; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа импактност и едно от проявленията на ингредиентната
икономическа абстрахируемост. Това означава, че субстанциалната икономическа система се характеризира с наличието и въздействието на входни субстанциални икономически ингредиенти* (input substantial economic ingredients) [представляват форма на проявление на входното субстанциално
икономическо богатство* (input substantial economic wealth)] и изходни субстанциални икономически ингредиенти* (output substantial economic
ingredients) [представляват форма на проявление на изходното субстанциално икономическо богатство* (output substantial economic wealth)]. В своята
общност те образуват субстанциалните икономически ингредиенти*
(substantial economic ingredients) [представляват форма на проявление на субстанциалното икономическо богатство* (substantial economic wealth)].
СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ* (substantial ingrediental economic invertibility) (*) – възможност за двояко интерпретиране и анализиране (и върху тази основа – за класифициране)
на субстанциалната икономическа система чрез смяна на местата на двата
типа икономически ингредиенти (на входния икономически ингредиент и изходния икономически ингредиент) (вж. икономическа ингредиентност). Спо124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ред критерия на ингредиентната икономическа обратимост разновидности на
субстанциалната икономическа система са зададената субстанциална икономическа система* (given substantial /substantive/ economic system), началната субстанциална икономическа система* (initial substantial /substantive/
economic system) и инверсната субстанциална икономическа система*
(inverse substantial /substantive/ economic system) (вж. ингредиентна икономическа абстрахируемост и ингредиентна икономическа класифицируемост).
СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ* (substantial ingrediental economic reactibility) (*) – свойство на субстанциалната икономическа система да реагира по определен начин на външните икономически въздействия [на субстанциалните икономически ингредиенти* (substantial economic ingredients) – последните са форма на проявление на субстанциалното икономическо богатство* (substantial economic
wealth)]. Представлява една от съставките на ингредиентната икономическа
атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа
реагируемост и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Тя е и още съвкупност от икономически величини (респ. от
икономически показатели), чрез които се измерва реагирането на субстанциалната икономическа система. Значими сред тях са (1) субстанциалната икономическа чувствителност [в т.ч. средната субстанциална икономическа
чувствителност* (average substantial economic sensitivity) и пределната субстанциална икономическа чувствителност* (marginal substantial economic
sensitivity)] и (2) субстанциалната икономическа еластичност, най-вече в условията на линейни икономически преобразования. Разновидности на субстанциалната икономическа чувствителност са субстанциалната икономическа
креативност [в т.ч. средната субстанциална икономическа креативност*
(average substantial economic creativity) и пределната субстанциална икономическа креативност* (marginal substantial economic creativity)] и субстанциалната икономическа абсорбционност [в т.ч. средната субстанциална икономическа абсорбционност* (average substantial economic absorptivity) и пределната субстанциална икономическа абсорбционност* (marginal substantial economic absorptivity)].
СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ* (substantial ingrediental economic transformationality)
(*) – свойство на субстанциалната икономическа система да трансформира
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(да преобразува) входните субстанциални икономически ингредиенти*
(input substantial economic ingredients) [те са форма на проявление на входното
субстанциално икономическо богатство* (input substantial economic wealth)]
в изходни субстанциални икономически ингредиенти* (output substantial
economic ingredients) [те са форма на проявление на изходното субстанциално икономическо богатство* (output substantial economic wealth)], както и обратното – да трансформира изходните във входни икономически ингредиенти
от този тип; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа трансформационност и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Специфично за това свойство е наличието на субстанциално
икономическо преобразование* (substantial economic transformation), субстанциалнио икономическо изображение* (substantial economic mapping),
субстанциален икономически оператор* (substantial economic operator) и
субстанциално икономическо съответствие* (substantial economic correspondence).
СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (substantial ingrediental transfer economic function) (*) –
ингредиентна предавателна икономическа функция на субстанциалната икономическа система; интегрално икономическо преобразование на П. Лаплас
(преобразование на П. Лаплас в икономиката) на реакцията (на отклика) на
линейната стационарна субстанциална динамична икономическа система (в
частност – на субстанциалната времево-динамична икономическа система)
към въздействието на единичната импулсна икономическа функция (на икономическата делта функция) δ(t) при нулеви условия в момент t = 0; отношение
на икономическо изображение по П. Лаплас на входното икономическо въздействие и изходното икономическо въздействие на субстанциалната икономическа система при нулеви начални условия. Представлява една от разновидностите на ингредиентната предавателна икономическа функция. Може
да се обобщи и за субстанциални невремево-динамични икономически системи, както и за субстанциални статични икономически системи. Тези обобщения правят възможно субстанциалната икономическата чувствителност
(същото като икономическа субстанцираност, като субстанциална ингредиентна икономическа чувствителност) да се интерпретира като субстанциална
ингредиентна предавателна икономическа функция и върху тази основа редица
икономически величини, като икономическата производителност, икономи126

126

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата разходност и други (в т.ч. средни и пределни, към които се числят
средната и пределната икономическа производителност, средната и пределната
икономическа разходност и т.н.) да се интерпретират като разновидности също
на субстанциалната ингредиентна предавателна икономическа функция. В този
смисъл субстанциалната ингредиентна предавателна икономическа функция
реализира икономическия субстанциатор (субстанциалния икономически ингредиентор, субстанциалния икономически оператор). Затова нейните класификации са релевантни (съотносително съответствуващи) на класификациите
на икономическия субстанциатор и на тези на субстанциалната икономическа
чувствителност.
Ето защо: (1) на понятията за пропорционален икономически субстанциатор* (proportional economic substantiator) и средна субстанциална икономическа чувствителност* (average substantial economic sensitivity) отговаря
понятието за средна субстанциална ингредиентна предавателна икономическа
функция; (2) на понятията за интегрален икономически субстанциатор*
(integral economic substantiator) и пределна субстанциална икономическа чувствителност* (marginal substantial economic sensitivity) отговаря понятието за
пределна субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция;
(3) на понятията за прав икономически субстанциатор и субстанциална креативна икономическа чувствителност отговаря понятието за субстанциална
креативна ингредиента предавателна икономическа функция* (substantial
creative ingrediental transfer economic function) [в т.ч. за средна субстанциална
креативна ингредиентна предавателна икономическа функция* (average
substantial creative ingrediental transfer economic function) и за пределна субстанциална креативна ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal substantial creative ingrediental transfer economic function)]; (4) на
понятията за обратен икономически субстанциатор и субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност) отговаря понятието за субстанциална
абсорбционна ингредиента предавателна икономическа функция*
(substantial absorptive ingrediental transfer economic function) [в т.ч. за средна
субстанциална абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа
функция* (average substantial absorptive ingrediental transfer economic function)
и за пределна субстанциална абсорбционна ингредиентна предавателна
икономическа функция* (marginal substantial absorptive ingrediental transfer
economic function)].
Основни разновидности на субстанциалната ингредиентна предавателна
икономическа функция са сметната ингредиентна предавателна икономичес127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка функция и възпроизводствената ингредиентна предавателна икономическа
функция. Според това какъв тип икономически предмет представляват икономическите ингредиенти на субстанциалната икономическа система (икономическите субстанциенти), се различават следните разновидности на субстанциалната ингредиентна предавателна икономическа функция: (1) формална
субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция*
(formal substantial ingrediental transfer economic function) – когато субстанциентите са икономически форми; (2) феноменна субстанциална ингредиентна
предавателна икономическа функция* (phenomenal substantial ingrediental
transfer economic function) – когато те са икономически явления; (3) същностна
субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция*
(essential substantial ingrediental transfer economic function) – когато те са икономически същности; (4) съдържателна субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция* (contential substantial ingrediental transfer
economic function) – когато те са икономически съдържания.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция се конституират още и съответстващите на последната понятия за субстанциална ингредиентна предавателна консуматорска функция* (substantial ingrediental
transfer consumptionary function), субстанциална ингредиентна предавателна стопанска функция* (substantial ingrediental transfer protoeconomic
function),
субстанциална
ингредиентна
предавателна
пазарноикономическа функция* (substantial ingrediental transfer marketly-economic
function) и субстанциална ингредиентна предавателна финансово-пазарноикономическа функция* (substantial ingrediental transfer financially-marketlyeconomic function). Общо за всички тях е понятието за субстанциална ингредиентна предавателна поддържаща функция* (substantial ingrediental
transfer sustenance /sustaining/ function) (за субстанциална ингредиентна предавателна функция при поддържането).
СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (substantial ingrediental transfer economic function) (ки) –
във:
пределна субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция.
СУБСТАНЦИАЛНА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ
(substantial creative economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва с колко процента се променя изходният икономически ингредиент на субстанциалната икономическа
система [изходният субстанциален икономическия ингредиент* (output
substantial economic ingredient)] при един процент промяна на входния икономически ингредиент на същата система [на входния субстанциален икономически ингредиент* (input substantial economic ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на субстанциалната ингредиентна икономическа
реагируемост, както и разновидност на субстанциалната икономическа еластичност. Представлява съотношение между пределната субстанциална
икономическа креативност* (marginal substantial economic creativity) и
средната субстанциална икономическа креативност* (average substantial
economic creativity) при разглежданата икономическа система.
СУБСТАНЦИАЛНА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (substantial creative economic sensitivity) – същото като субстанциална
икономическа креативност.
СУБСТАНЦИАЛНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ
(substantial transfer economic function) (ки) – във:
пределна субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция;
субстанциална ингредиентна предавателна икономическа функция.
СУБСТАНЦИАЛНА РАЗМЯНА* (substantial exchange) – същото като реална
размяна.
СУБСТАНЦИАЛНА РАЗМЯНА (substantial exchange) (ки) – във:
субстанциална икономическа размяна (същото като реална икономическа
размяна);
субстанциална размяна (същото като реална размяна).
СУБСТАНЦИАЛНА СУБНОМИЧЕСКА
subnomic rangeness) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна субстанциална субномическа обхватност.
СУБСТАНЦИАЛНА ФОРНОМИЧЕСКА ОБХВАТНОСТ
fornomic rangeness) (ки) – във:
ингредиентна субстанциална форномическа обхватност.

(substantial

СУБСТАНЦИАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (substantial
economic ingredients) – същото като икономически субстанциенти.
СУБСТАНЦИАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СЪДЪРЖАНИЕ*
(substantial ecocorenomic content) – вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат.
СУБСТАНЦИАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (substantial
ecocorenomic phenomenon) – вж. икокореномически смисъл и икокореномически
супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (substantial economic wealth) – вж. икономическа субстанция.
СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (substantial
economic set) (*) – икономическо множество, което е съставено от субстанциални икономически елементи. Субстанциалните икономически множества след
съответно структуриране изграждат субстанциалните икономически пространства. Субстанциалните икономически множества се разграничат на разновидности според различни класификации. Според формата на съществуване
или на изразяване на субстанциалните икономически елементи, от които са
съставени субстанциалните икономически множества, последните се подразделят на натурални икономически множества, когато те са съставени от натурални икономически елементи, парични икономически множества, когато
те са съставени от парични икономически елементи, и ценностни икономически множества, когато те са съставени от ценностни икономически елементи.
На тези разновидности отговарят съответно понятията за (1) натурално икономическо пространство (то е структурирано натурално икономическо множество), (2) парично икономическо пространство (то е структурирано парично
икономическо множество) и (3) ценностно икономическо пространство (то е
структурирано ценностно икономическо множество). В зависимост от мястото,
което заемат в системата на производството, всички тези разновидности от
своя страна се подразделят на други разновидности, както следва. Натуралните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически множества се подразделят на факторни икономически множества* (factor economic sets), когато са съставени от факторни икономически елементи (вж. натурален икономически елемент), и продуктови икономически множества* (product economic sets), когато са съставени от продуктови икономически елементи (също). На тях отговарят съответно понятията
за факторно икономическо пространство (вж. натурално икономическо
пространство) и продуктово икономическо пространство (също). Паричните икономически множества се подразделят на разходни икономически множества* (cost economic sets), когато са съставени от разходни икономически
елементи (вж. паричен икономически елемент), и приходни икономически
множества* (revenue economic sets), когато са съставени от приходни икономически елементи (също). На тях отговарят съответно понятията за разходно
икономическо пространство и приходно икономическо пространство (вж.
парично икономическо пространство). Ценностните икономически множества
се подразделят на стойностни икономически множества* (value economic
sets), когато са съставени от стойностни икономически елементи (вж. ценностен икономически елемент), и полезностни икономически множества*
(utility economic sets), когато са съставени от полезностни икономически
елементи (също). На тях отговарят съответно понятията за стойностно икономическо пространство и полезностно икономическо пространство (вж.
ценностно икономическо пространство). Вж. още икономическо множество
и икономическо пространство.
СУБСТАНЦИАЛНО
ИКОНОМИЧЕСКО
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ*
(substantial economic transformation) – вж. субстанциална икономическа система.
СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (substantial
economic space) (*) – икономическо пространство, изградено от субстанциални икономически елементи, които образуват субстанциално икономическо
множество; структурирано субстанциално икономическо множество. Според
формата на съществуване или на изразяване на субстанциалните икономически елементи, от които са съставени субстанциалните икономически множества
и от които са изградени съответните субстанциални икономически пространства, последните се подразделят на (1) натурални икономически пространства,
когато те са изградени от натурални икономически елементи (т.е. когато са
структурирани натурални икономически множества), (2) парични икономи131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески пространства, когато те са изградени от парични икономически елементи (т.е. когато са структурирани парични икономически множества) и (3) ценностни икономически пространства, когато те са изградени от ценностни
икономически елементи (т.е. когато са структурирани ценностни икономически множества). В зависимост от мястото, което заемат в системата на производството, всички тези разновидности от своя страна се подразделят на други
разновидности, както следва. Натуралните икономически пространства се подразделят на (а) факторни икономически пространства* (factor economic
spaces), когато са структурирани факторни икономически множества, т.е.
когато са изградени от факторни икономически елементи, и (б) продуктови
икономически пространства* (product economic spaces), когато структурирани продуктови икономически множества, т.е. когато са изградени от продуктови икономически елементи (вж. натурален икономически елемент и
натурално икономически множество). Паричните икономически пространства
се подразделят на (а) разходни икономически пространства* (cost economic
spaces), когато са структурирани разходни икономически множества, т.е. когато са изградени от разходни икономически елементи, и (б) приходни икономически пространства* (revenue economic spaces), когато са структурирани
приходни икономически множества, т.е. когато са изградени от приходни
икономически елементи (вж. паричен икономически елемент и парично икономически множество). Ценностните икономически пространства се подразделят на (а) стойностни икономически пространства* (value economic
spaces), когато са структурирани стойностни икономически множества, т.е.
когато са изградени от стойностни икономически елементи, и (б) полезностни икономически пространства* (utility economic spaces), когато са структурирани полезностни икономически множества, т.е. когато са изградени от
полезностни икономически елементи (вж. ценностен икономически елемент
и ценностно икономически множество).
СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ* (substantial
economic content) – вж. икономически субстрат и икономически суперстрат.
СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (substantial economic
phenomenon) – вж. икономически смисъл и икономически супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ* (substantial
ecorenomic content) – вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАНЦИАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (substantial
ecorenomic phenomenon) – вж. икореномически смисъл и икореномически супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНО
ИКОТЕХНОМИЧЕСКО
СЪДЪРЖАНИЕ*
(substantial ecotechnomic content) – вж. икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат.
СУБСТАНЦИАЛНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (substantial
ecotechnomic phenomenon) – вж. икотехномически смисъл и икотехномически
супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СЪДЪРЖАНИЕ*
(substantial ecounirenomic content) – вж. икоуниреномически субстрат и икоуниреномически суперстрат.
СУБСТАНЦИАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (substantial
ecounirenomic phenomenon) – вж. икоуниреномически смисъл и икоуниреномически супсенс.
СУБСТАНЦИАЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ* (substantial definition on the economic concept) – определение на икономическото понятие (вж. икономическо определение), изобразяващо икономическите признаци, които характеризират битието на даден икономически
предмет (в т.ч. и икономическо явление, икономически процес, икономически
обект, икономическа система), чието понятие се определя. На субстанциалното определение се противопоставя генетичното определение на икономическото понятие.
СУБСТАНЦИАЛНОСТ (substantiality) (кд) – във:
възпроизводствена икономическа субстанциалност (същото като възпроизводствена субстанциалност на икономическата система; вж. възпроизводствена икономическа система);
икономическа субстанциалност (същото като субстанциалност на икономическата система вж. субстанциална икономическа система);
ингредиентна икономическа субстанциалност (на икономическата система);
ингредиентна икономическа субстанциалност;
ингредиентна икореномическа субстанциалност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икотехномическа субстанциалност;
ингредиентна икофорномическа субстанциалност;
ингредиентна субномическа субстанциалност;
ингредиентна форномическа субстанциалност;
ресурсна икономическа субстанциалност (същото като ресурсна субстанциалност на икономическата система; вж. ресурсно-субстанциална икономическа система).
СУБСТАНЦИАЛНОСТ
НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА*
(substantiality economic system), икономическа субстанциалност, – вж. субстанциална икономическа система.
СУБСТАНЦИАЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (substantiality economic system) (ки) – във:
възпроизводствена субстанциалност на икономическата система (вж.
възпроизводствена икономическа система);
ресурсна субстанциалност на икономическата система (вж. ресурсносубстанциална икономическа система);
субстанциалност на икономическата система (вж. субстанциална икономическа система).
СУБСТАНЦИАТОР (substantiator) (кд) – във:
възпроизводствен икономически субстанциатор;
икономически субстанциатор;
обратен възпроизводствен икономически субстанциатор;
обратен икономически субстанциатор;
обратен сметен икономически субстанциатор;
прав възпроизводствен икономически субстанциатор;
прав икономически субстанциатор;
прав сметен икономически субстанциатор;
сметен икономически субстанциатор.
СУБСТАНЦИЕНТ (substantient) (кд) – във:
възпроизводствени икономически субстанциенти;
икономически субстанциенти;
сметни икономически субстанциенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАНЦИАЛНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ*
(substantially-stratificational
ecocorenomic
ingredientificate) – същото като икокореномически сустификат.
СУБСТАНЦИАЛНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ* (substantially-stratificational economic ingredientificate)
– същото като икономически сустификат.
СУБСТАНЦИАЛНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ* (substantially-stratificational ecorenomic ingredientificate) – същото като икореномически сустификат.
СУБСТАНЦИАЛНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ*
(substantially-stratificational
ecotechnomic
ingredientificate) – същото като икотехномически сустификат.
СУБСТАНЦИАЛНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ* (substantially-stratificational ecounirenomic
ingredientificate) – същото като икоуниреномически сустификат.
СУБСТАНЦИАЛНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА* (substantiallystratified /intensionally-stratified/ economy) – вж. икономически субстрат и икономически суперстрат.
СУБСТАНЦИАЛНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (substantially-stratified /intensionally-stratified/ economic system) – вж.
икономически субстрат и икономически суперстрат.
СУБСТАНЦИРАНОСТ (substantivity) (кд) – във:
абсорбционна икономическа субстанцираност (същото като субстанциална икономическа абсорбционност);
възпроизводствена абсорбционна икономическа субстанцираност (същото като възпроизводствена икономическа абсорбционност)
възпроизводствена икономическа субстанцираност (същото като възпроизводствена икономическа чувствителност);
възпроизводствена креативна икономическа субстанцираност (същото
като възпроизводствена икономическа креативност);
икономическа субстанцираност (същото като субстанциална икономическа чувствителност);
135

135

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------креативна икономическа субстанцираност (същото като субстанциална
икономическа креативност);
сметна абсорбционна икономическа субстанцираност (същото като ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност);
сметна икономическа субстанцираност (същото като ресурсносубстанциална икономическа чувствителност);
сметна креативна икономическа субстанцираност (същото като ресурсно-субстанциална икономическа креативност);
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа еластичност.
СУБСТАНЦИФИКАТ (substantificate) (кд) – във:
възпроизводствен икономически субстанцификат;
икономически субстанцификат;
сметен икономически субстанцификат.
СУБСТАНЦИЯ (substance) (кд) – във:
виртуална икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция);
икокореномическа субстанция;
икономическа субстанция (вж. и субстанциална икономическа система);
икореномическа субстанция;
икотехномическа субстанция;
икотехномически субстат;
икоуниреномическа субстанция;
имагинерна икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция);
квазисъщинска икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция);
материална икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция и
материален икономически предмет);
нематериална икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция
и нематериален икономически предмет);
неосъзната икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция);
обектна икономическа субстанция;
осъзната икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция);
предметна икономическа субстанция (същото като икономическа субстанция);
рационална икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системна икономическа субстанция;
съдържателна икокореномическа субстанция (вж. икокореномически
субстрат и икокореномически суперстрат);
съдържателна икономическа субстанция (вж. икономически субстрат
и икономически суперстрат);
съдържателна икореномическа субстанция (вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат);
съдържателна икотехномическа субстанция (вж. икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат);
съдържателна икоуниреномическа субстанция (вж. икоуниреномически
субстрат и икоуниреномически суперстрат);
съзнателна икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция);
същинска икономическа субстанция (вж. икономическа субстанция).
същностна икокореномическа субстанция (вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс);
същностна икономическа субстанция (вж. икономически смисъл и икономически супсенс);
същностна икореномическа субстанция (вж. икореномически смисъл и
икореномически супсенс);
същностна икотехномическа субстанция (вж. икотехномически смисъл
и икотехномически супсенс);
същностна икоуниреномическа субстанция (вж. икоуниреномически
смисъл и икоуниреномически супсенс);
типична икокореномическа субстанция (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа субстанция (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа субстанция (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа субстанция (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа субстанция (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСТАТ (substatum /subavailability/) (кд) – във:
икокореномически субстат;
икономически субстат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически субстат;
икоуниреномически субстат.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (substatum ecocorenomic
assets) – вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(substatum
ecocorenomic incentite) – същото като субстатно инцентитално икокореномическо участие.
СУБСТАТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
КОНТИВ*
(substatum
ecocorenomic conassets) – вж. икокореномически ексосубстрат и икокореномически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (substatum
ecocorenomic obtiincentite) – същото като субстатна инцентитална икокореномическа заделеност и като субстатно инцентитално икокореномическо
обтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (substatum
ecocorenomic obtisubstantite) – същото като субстатен икокореномически обтит.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (substatum
ecocorenomic obtisubstantite) – същото като субстатно икокореномическо обтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (substatum ecocorenomic
obtite), субстатен икокореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен субстатен статут (вътрешно-присъщ субстатен статут) на икокореномическия
предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още
вътрешен субстатен икокореномически статут* (internal substatum
ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия обтит
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субстатност*
(ecocorenomic substatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); субстатен обтит на икокореномическия предмет (и субс138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татен обтит на субстатния субтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатен
икотехномическия обтиобективит (вж. субстатен икотехномически обективит) и субстатен икономическия обтисубективит (вж. субстатен икономически субективит) (както и общо понятие за субстатен икореномически
обтисубстантит (в т.ч. и за субстатен икономически обтисубективит и
субстатен икотехномически обтиобективит) и субстатен икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където субстатният икономически обтисубективит е субстатна икономическа оценка на субстатния икотехномически обтиобективит.
Субстатният икокореномически обтит е такава субстантивностна субстатна
оценка на субстатния икокореномически предмет (респ. на субстатния икокореномически ингредиент), дадена от субстатния икокореномически субект,
която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който
(при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият
за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективноизисквана субстантивностна субстатна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна субстатна икокореномическа оценка*
(objectively-substantivitical ecocorenomic substatum appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният субстатен икокореномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен субстатен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен субстатен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственосубстантивностна субстатна икокореномическа оценка (респ. опосредственосубстантивностен субстатен икокореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на субстатния икокореномическия обтит е
субстатният икокореномически субтит (субстатният икокореномически
субтисубстантит). Субстатният икокореномически обтит и субстатният икокореномически субтит са категории на статута на субстатния икокореномически предмет* (statute of the substatum ecocorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Субстатният икокореномическия обтит се снема в субстатния икокореномически
субтит: субстатният икокореномически субтит е субстатния икокореномически
обтит в снет вид. Субстатният икокореномически субит е скрит в субстатния
икокореномически обтит, а субстатният икокореномическия обтит [който е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичният (примитивният) и определящият статут на субстатния икокореномически предмет] се разкрива чрез субстатния икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на субстатния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Субстатен икокореномически обтит (СБ = субстатен)
СБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СБ икореномически
ингредиент)
(СБ икореномически
субстантит;
СБ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУБСТАТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(substatum ecocorenomic obtitranscentite) – същото като субстатна трансцентитална икокореномическа заделеност и като субстатно трансцентитално
икокореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (substatum
ecocorenomic obtiunicentite) – същото като субстатна уницентитална икокореномическа заделеност и като субстатно уницентитално икокореномическо
обтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (substatum
ecocorenomic obticentite) – същото като субстатна центитална икокореномическа заделеност и като субстатно центитално икокореномическо обтиучастие.
СУБСТАТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(substatum ecocorenomic statisubstantite) – същото като субстатен икокореномически субстантит;
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (substatum
ecocorenomic substantite), субстатен икокореномически статит, субстатен
икокореномически статисубстантит, субстатно икокореномическо участие, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
субстатен икономически субективит и субстатен икотехномически обективит (както и общо понятие за субстатен икореномически субстантит (в т.ч.
и за субстатен икономически субективит и субстатен икотехномически
обективит) и субстатен икоуниреномически субстантит, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където субстатеният
икономически субективит е субстатена икономическа оценка на субстатния
икотехномически обективит; една от разновидностите на икокореномическия
субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субстатност* (ecocorenomic substatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидносубстантивностният субстатен икокореномически ингредиент* (statedlysubstantivitical substatum ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки субстатен
икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между субстатния икономическия субективит и субстатния икотехномически
обективит (като негови съставни елементи), е според тяхната субстанциална
природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната
субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което субстатният икокореномически субект има към природата на наблюдавания и
оценявания субстатен икокореномически предмет, което означава според тях142
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, субстатният икотехномически обективит е общо понятие за субстатен икотехномически обтиобективит и субстатен икотехномически субтиобективит, а субстатният икономически субективит е общо понятие за субстатен икономически обтисубективит и субстатен икономически субтисубективит (вътре
във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на субстатния икореномически субект, т.е.
от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на субстатния
икокореномически субстантит, което се извършва от субстатния икокореномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Субстатен икокореномически субстантит (СБ = субстатен)
СБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СБ икореномически
ингредиент)
(СБ икореномически
субстантит;
СБ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (substatum
ecocorenomic subtiincentite) – същото като субстатна икокореномическа ценностност и като субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(substatum ecocorenomic subtisubstantite) – същото като субстатен икокореномически субтит.
СУБСТАТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(substatum ecocorenomic subtisubstantite) – същото като субстатно икокореномическо субтиучастие.
СУБСТАТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТ*
(substatum
ecocorenomic subtite), субстатен икокореномически субтисубстантит, (*) –
външен субстатен статут (външно-присъщ субстатен статут) на икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание)
[или още външен субстатен икокореномически статут* (external substatum
ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия субтит
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субстатност*
(ecocorenomic substatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); субстатен субтит на икокореномическия предмет (и субстатен субтит на субстатния обтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатния
икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и субстатния икономически субтисубективит (вж. субстатен икономически субективит) (както и общо понятие за субстатен икореномически субтисубстантит (в т.ч. и за субстатен икономически субтисубективит и субстатен
икотехномически субтиобективит) и субстатен икоуниреномически субтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където субстатният икономически субтисубективит е субстатна
икономическа оценка на субстатния икотехномически субтиобективит. Субстатният икокореномическият субтит е такава субстантивностна субстатна
оценка на субстатния икокореномически предмет (респ. на субстатния икокореномически ингредиент), дадена от субстатния икокореномически субект,
която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в
общия случай може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му
позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана субстантив145
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна субстатна оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е субективносубстантивностна субстатна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical substatum ecocorenomic appraisement [на която отговаря субективно-субстантивностният субстатен икокореномически ингредиент,
който е субективно-изискван субстантивностен субстатен ингредиент
или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен
субстатен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна
субстатна икокореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен
субстатен икокореномически ингредиент).
Субстатният икокореномически субтит (субстатният икокореномически
субтисубстантит) е начинът на субективизиране на субстатния икокореномическия обтит. Субстатният икокореномически обтит и субстатният икокореномически субтит са категории на статута на субстатния икокореномически предмет* (statute of the substatum ecocorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Субстатният икорекономически обтит се снема в субстатния икореномически субтит: субстатният икокореномически субтит е субстатния икокореномически
обтит в снет вид. Субстатният икокореномически субит е скрит в субстатния
икокореномически обтит, а субстатният икокореномически обтит [който е
първичният (примитивният) и определящият статут на субстатния икокореномически предмет] се разкрива чрез субстатния икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на субстатния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Субстатен икокореномически субтит (СБ = субстатен)
СБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СБ икореномически
ингредиент)
(СБ икореномически
субстантит;
СБ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУБСТАТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(substatum ecocorenomic subtitranscentite) – същото като субстатна икокореномическа ценностност и като субстатно трансцентитално икокореномическо
субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(substatum ecocorenomic subtiunicentite) – същото като субстатна икокореномическа ценностност и като субстатно уницентитално икокореномическо
субтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (substatum
ecocorenomic subticentite) – същото като субстатна икокореномическа ценностност и като субстатно центитално икокореномическо субтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (substatum
ecocorenomic transcentite) – същото като субстатно трансцентитално икокореномическо участие.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (substatum
ecocorenomic unicentite) – същото като субстатно уницентитално икокореномическо участие.
СУБСТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (substatum ecocorenomic centite) – същото като субстатно центитално икокореномическо
участие.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (substatum economic assets) –
вж. икономически ексосубстрат и икономически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (substatum economic interest) –
същото като субстатна икореномическа обтизначимост.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (substatum economic interest)
(ки) – във:
субстатен икономически интерес (същото като субстатна икореномическа обтизначимост);
субстатен инцентитален икономически интерес (същото като субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически
обтиинцентит);
субстатен трансцентитален икономически интерес (същото като субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтитрансцентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатен уницентитален икономически интерес (същото като субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически
обтиуницентит);
субстатен центитален икономически интерес (същото като субстатна
центитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтицентит).
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (substatum economic
incentite) – същото като субстатна инцентитална икономическа значимост.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (substatum economic
conassets) – вж. икономически ексосубстрат и икономически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(substatum
economic obtiincentite) – същото като субстатна инцентитална икономическа
обтизначимост и като субстатен инцентитален икономически интерес.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (substatum
economic obtisubjectivit) – вж. икономически субстатен субективит.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (substatum
economic obtitranscentite) – същото като субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и като субстатен трансцентитален икономически
интерес.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (substatum
economic obtiunicentite) – същото като субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и като субстатен уницентитален икономически интерес.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (substatum economic
obticentite) – същото като субстатна центитална икономическа обтизначимост и като субстатен центитален икономически интерес.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ* (substatum
economic statisubjectivit) – същото като субстатен икономически субективит.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (substatum economic
subjectivit), субстатен икономически статисубективит, (*) – външна субстатна субстантивност (външно-представена субстатна субстантивност) на
икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическа149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или
още външна субстатна икономическа субстантивност* (external substatum
economic substantivity)]; една от разновидностите на икономическия субективит (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субстатност*
(economic substatness) (икономическият субстат е типична реализация на икономическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); субстатен субективит на икономическия предмет (и субстатен субективит на субстатния обективит на икономическия предмет). Той е такава субстатна икономическа оценка на икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия ингредиент), дадена от субстатния икономическия субект, която
според субективното му икономическо виждане съответства на неговия субстатен икономически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на
ингредиета) субективна природа. Икономическият субект субективизира субстатните икономически предмети (в т.ч. и субстатните икономически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са субективностни субстатни икономически предмети* (subjectivitical
substatum economic things) [в т.ч. и субективностни субстатни икономически ингредиенти* (subjectivitical substatum economic ingredients)]. Ето защо
субстатната икономическа оценка е субективностна субстатна икономическа оценка* (subjectivitical substatum economic appraisement). Субективното
икономическо виждане на икономическия субект за субстатните икономически предмети (респ. ингредиенти) е субективностно виждане (тъй като то произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Субстатният икономически субективит (субстатният икономически
статисубективит) е начинът на икономизиране на субстатния икотехномически обективит (казано по-общо, субстатната икономика е икономизирана
субстатна икотехномика). Субстатният икотехномически обективит и субстатният икономически субективит са категории на субстатната субстантивност на икореномическия предмет* (substatum substantivity of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази субстантивност. Субстатният икотехномически обективит се снема в
субстатния икономически субективит: субстатният икономически субективит
е субстатния икотехномически обективит в снет вид. Субстатният икономически субективит е скрит в субстатния икотехномически обективит, а субстатният икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на субстатния икореномически предмет] се разкрива
чрез субстатния икономически субективит [който е вторичната (производната)
150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и решаващата субстантивност на субстатния икореномически предмет] (вж.
определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
субстатния икономически субективит са (вж. табл. 1):
(1) субстатният икономически обтисубективит* (substatum economic
obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен субстатен икономически предмет* (objectively-objectivitical substatum economic thing) и като
субектностен субстатен икономически предмет* (objectiveneous substatum
economic thing)], респ. обективно-субективностният субстатен икономически ингредиент* (objectively-objectivitical substatum economic ingredient)
[същото като субектностен субстатен икономически ингредиент*
(objectiveneous substatum economic ingredient)] – когато икономическият субект е обективно-субективностен субстатен икономически субект (същото като субектностен субстатен икономически субект); при него субективностната оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован
обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни
условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес:
това е обективно-изисквана субективностна субстатна оценка или още
обективно отражение на обективно-необходимата субективностна субстатна
оценка, т.е. е обективно-субективностна субстатна икономическа оценка*
(objectively-subjectivitical substatum economic appraisement), което е същото като субектностна субстатна икономическа оценка* (subjectiveneous
substatum economic appraisement) [на която отговаря обективносубективност-ният субстатен икономически ингредиент, който е обективно-изискван субективностен субстатен ингредиент или още обективно
отражение на обективно-необходимия субективностен субстатен ингредиент].
В този смисъл тя е опосредствено-субективностна субстатна икономическа
оценка (респ. опосредствено-субективностен субстатен икономически ингредиент).
(2) субстатният икономически субтисубективит* (substatum economic
subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен субстатен икономически предмет* (subjectively-subjectivitical substatum economic thing) и като
субективистичен субстатен икономически предмет* (subjectivistical substatum economic thing)], респ. субективно-субективностният субстатен
икономически ингредиент* (subjectively-subjectivitical substatum economic
ingredient) [същото като субективистичен субстатен икономически ингре151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент* (subjectivistical substatum economic ingredient)] – когато субстатният
икономически субект е субективно-субективностен субстатен икономически субект (същото като субективистичен субстатен икономически субект); при него субективностната субстатна оценка е съобразена с (произтича
от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е найдобрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече):
това е субективно-изисквана субстатна субективностна оценка или още
субективно отражение на обективно-необходимата субстатна субективностна
оценка, т.е. е субективно-субективностна субстатна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical substatum economic appraisement), което е същото като субективистична субстатна икотехномическа оценка*
(subjectivistical substatum ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностният субстатен икономически ингредиент, който е
субективно-изискван субстатен субективностен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен субстатен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субективностна субстатна икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен субстатен икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на субстатния
икотехномически субективит при тях (СБ = субстатен)
СБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СБ икореномически
ингредиент)
(СБ икореномически
субстантит;
СБ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (substatum
economic subtiincentite) – същото като субстатна инцентитална икономическа
субтизначимост и като субстатна икономическа ценност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ* (substatum
economic subtisubjectivit) – вж. субстатен икономически субективит.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (substatum
economic subtitranscentite) – същото като субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа ценност.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (substatum
economic subtiunicentite) – същото като субстатна уницентитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа ценност.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (substatum economic
subticentite) – същото като субстатна центитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа ценност.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (substatum economic
transcentite) – същото като субстатна трансцентитална икономическа значимост.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (substatum economic
unicentite) – същото като субстатна уницентитална икономическа значимост.
СУБСТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (substatum economic centite) –
същото като субстатна центитална икономическа значимост.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (substatum ecorenomic assets)
– вж. икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (substatum ecorenomic
incentite) – същото като субстатно инцентитално икореномическо участие.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (substatum ecorenomic
conassets) – вж. икореномически ексосубстрат и икореномически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (substatum
ecorenomic obtiincentite) – същото като субстатн инцентитална икореномическа заделеност и като субстатн инцентитално икореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (substatum
ecorenomic obtisubstantite) – същото като субстатен икореномически обтит.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (substatum ecorenomic
obtite), субстатен икореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен субстатен статут (вътрешно-присъщ субстатен статут) на икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още вътрешен
субстатен икореномически статут* (internal substatum ecorenomic statute)];
една от разновидностите на икореномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субстатност* (ecorenomic substatness)
(икореномическият субстат е типична реализация на икореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); субстатен
обтит на икореномическия предмет (и субстатен обтит на субстатния субтит на
икореномическия предмет). Субстатният икореномически обтит е такава субстантивностна субстатна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от субстатния икореномически субект, която
е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий
(непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който
(при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият
за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективноизисквана субстантивностна субстатна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна субстатна икореномическа оценка*
(objectively-substantivitical substatum ecorenomic appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният субстатен икореномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен субстатен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен субстатен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственосубстантивностна субстатна икореномическа оценка (респ. опосредственосубстантивностен субстатен икореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на субстатния икореномически обтит е
субстатният икореномически субтит (субстатният икореномически субтисубстантит). Субстатният икореномически обтит и субстатният икореномически субтит са категории на статута на субстатния икореномически предмет* (statute of the substatum ecorenomic thing), като в частност представляват
относително различни степени (равнища) на този статут. Субстатният икоре155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтит се снема в субстатния икореномически субтит: субстатният
икореномически субтит е субстатния икореномически обтит в снет вид. Субстатният икореномически субит е скрит в субстатния икореномически обтит, а
субстатният икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на субстатния икореномически предмет] се разкрива чрез
субстатния иконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на субстатния икореномическия предмет] (вж. определящо и
решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатния икореномически обтит са субстатният икотехномически обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и субстатният икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (substatum
ecorenomic obtitranscentite) – същото като субстатн трансцентитална икореномическа заделеност и като субстатн трансцентитално икореномическо
обтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (substatum
ecorenomic obtiunicentite) – същото като субстатн уницентитална икореномическа заделеност и като субстатн уницентитално икореномическо обтиучастие.
СУБСТАТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(substatum
ecorenomic obticentite) – същото като субстатн центитална икореномическа
заделеност и като субстатн центитално икореномическо обтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (substatum
ecorenomic statisubstantite) – същото като субстатен икореномически субстантит;
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (substatum
ecorenomic statisubstantite) – същото като субстатен икореномически статит;
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (substatum ecorenomic
statite), субстатен икореномически субстантит, субстатен икореномически
статисубстантит, (*) – общо понятие за субстатен икореномически субтит и
субстатен икореномически обтит, които са негови разновидности [то е или
субстатен икореномически субтит, или субстатен икореномически обтит (спо156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ред общностния икореномически статут), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия статит (вж.)
и един от конкретните изрази на икореномическата субстатност*
(ecorenomic substatness) (икореномическият субстат е типична реализация на
икореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният субстатен икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical substatum
ecorenomic ingredient), какъвто е всеки субстатен икореномически ингредиент
изобщо. Разграничението, което се прави между субстатния икореномически
субтит и субстатния икореномически обтит, е от гледна точка на природата на
наблюдението и оценяването на субстатния икореномически статит, което се
извършва от субстатния икореномическия субект, т.е. според неговия статут.
От своя страна, субстатният икореномически обтит е общо понятие за субстатен икотехномически обтиобективит и субстатен икономически обтисубективит, а икореномическият субтит е общо понятие за субстатен икотехномически субтиобективит и субстатен икономически субтисубективит
[(вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според субстантивностната икореномическа ингредиентност , т.е. според субстанциалната природа на субстатните икореномически предмети (дали тя, съответно, тя е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и
по-специално от гледна точка на отношението, което субстатният икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания субстатен
икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и
обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.
СУБСТАТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБСТАНТИТ*
(substatum
ecorenomic substantite), субстатен икореномически статит, субстатен икореномически статисубстантит, субстатно икореномическо участие, (*) – общо понятие за субстатен икономически субективит и субстатен икотехномически обективит, които са негови разновидности [то е или субстатен икономически субективит, или субстатен икотехномически обективит (според
субстантивностната икореномическа ингредиентност), но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия
субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субстатност* (ecorenomic substatness) (икореномическият субстат е типична
реализация на икореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност).
Негов
частен
случай
е
статидно157
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстантивностният субстатен икореномически ингредиент* (statedlysubstantivitical substatum ecorenomic ingredient), какъвто е всеки субстатен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между субстатния икономически субективит и субстатния икотехномически обективит, е
според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или
субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна
точка на отношението, което субстатеният икореномически субект има към
природата на наблюдавания и оценявания субстатен икореномически предмет,
което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност.
От своя страна, субстатният икотехномически обективит е общо понятие за
субстатен икотехномически обтиобективит и субстатен икотехномически
субтиобективит, а субстатният икономически субективит е общо понятие за
субстатен икономически обтисубективит и субстатен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението
се прави според общностния икореномически статут на субстатения икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на субстатния икореномически субстантит, което се извършва от
субстатния икореномически субект). Вж. икореномически субект.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (substatum
ecorenomic subtiincentite) – същото като субстатна икореномическа ценностност и като субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (substatum
ecorenomic subtisubstantite) – същото като субстатен икореномически субтит.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (substatum ecorenomic
subtite), субстатен икореномически субтисубстантит, (*) – външен субстатен статут (външно-присъщ субстатен статут) на икореномическия предмет
(в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система, която е
негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен субстатен икореномически статут* (external substatum ecorenomic statute)]; една от
разновидностите на икореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субстатност* (ecorenomic substatness) (икореномическият субстат е типична реализация на икореномическата субстанция)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); субстатен субтит на
икореномическия предмет (и субстатен субтит на субстатния обтит на икореномическия предмет). Субстатният икореномически субтит е такава субстан158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивностна субстатна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от субстатния икореномически субект, която е
съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ
вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му
позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е субективносубстантивностна субстатна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical substatum ecorenomic appraisement [на която отговаря субективно-субстантивностният субстатен икореномически ингредиент, който е
субективно-изискван субстантивностен субстатен ингредиент или още
субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен субстатен
ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа субстатан оценка (респ. непосредствено-субстантивностен субстатен
икореномически ингредиент).
Субстатният икореномически субтит (субстатният икореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на субстатния икореномически
обтит. Субстатният икореномически обтит и субстатният икореномически
субтит са категории на статута на субстатния икореномически предмет*
(statute of the substatum ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Субстатният икореномически обтит се снема в субстатния икореномически субтит: субстатният икореномически субтит е субстатния икореномически обтит в снет вид. Субстатният икореномически субит е скрит в субстатния икореномически обтит, а
субстатният икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на субстатния икореномически предмет] се разкрива чрез
субстатния иконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на субстатния икореномически предмет] (вж. определящо и
решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатния икореномически субтит са субстатният икотехномически субтиобективит (вж. субстатен икотехномически обективит) и субстатният икономически субтисубективит (вж. субстатен икономически субективит).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (substatum
ecorenomic subtitranscentite) – същото като субстатна икореномическа ценностност и като субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (substatum
ecorenomic subtiunicentite) – същото като субстатна икореномическа ценностност и като субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (substatum
ecorenomic subticentite) – същото като субстатна икореномическа ценностност и като субстатно центитално икореномическо субтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (substatum
ecorenomic transcentite) – същото като субстатно трансцентитално икореномическо участие.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (substatum ecorenomic
unicentite) – същото като субстатно уницентитално икореномическо участие.
СУБСТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (substatum ecorenomic
centite) – същото като субстатно центитално икореномическо участие.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ АКТИВ* (substatum ecotechnomic
assets) – вж. икотехномически ексосубстрат и икотехномически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(substatum
ecotechnomic incentite) – същото като субстатен инцентитален икотехномически принос.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ КОНТИВ* (substatum ecotechnomic
conassets) – вж. икотехномически ексосубстрат и икотехномически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБЕКТИВИТ*
(substatum
ecotechnomic objectivit), субстатен икотехномически статиобективит, (*) –
вътрешна субстатна субстантивност (вътрешно-присъща субстантивност)
на икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия обект и на икотехномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзнание) [или още вътрешна субстатна икотехномическа субстантивност*
(internal substatum ecotechnomic substantivity)]; една от разновидностите на
икотехномическия обективит (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субстатност* (ecotechnomic substatness) (икотехномическият
субстат е типична реализация на икотехномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); субстатен обективит на икотехномическия предмет (и субстатен обективит на субстатния субективит на
икотехномическия предмет). Той е такава субстатна икотехномическа оценка
на субстатния икотехномически предмет (в т.ч. и на субстатния икотехномически ингредиент), дадена от субстатния икотехномическия субект, която
според субективното му икотехномическо виждане съответства на неговия
субстатен икотехномически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в
т.ч. и на ингредиета) обективна природа. Икотехномическият субект обективизира субстатните икотехномически предмети (в т.ч. и субстатните икотехномически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна
точка) те са обективностни субстатни икотехномически предмети*
(objectivitical substatum ecotechnomic things) [в т.ч. и обективностни субстатни икотехномически ингредиенти* (objectivitical substatum ecotechnomic
ingredients)]. Ето защо субстатната икотехномическата оценка е обективностна субстатна икотехномическа оценка* (objectivitical substatum
ecotechnomic appraisement). Субективното икотехномическо виждане на икотехномическия субект за субстатните икотехномически предмети (респ. ингредиенти) е обективностно виждане (тъй като то произтича от обективната
природа на оценявания предмет, респ. на оценявания ингредиент, от определянето му като обективна действителност).
Начинът на икономизиране на субстатния икотехномически обективит е
субстатния икономически субективит (субстатния икономически статисубективит) (казано по-общо, субстатната икономика е икономизирана субстатна
икотехномика). Субстатният икотехномически обективит и субстатният икономически субективит са категории на субстатната субстантивност на икореномическия предмет* (substatum substantivity of the ecorenomic thing), като
в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази
субстантивност. Субстатният икотехномически обективит се снема в субстатния икономически субективит: субстатния икономически субективит е субстатният икотехномически обективит в снет вид. Субстатният икономически
субективит е скрит в субстатния икотехномически обективит, а субстатният
икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определя161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щата субстантивност на субстатния икореномически предмет] се разкрива чрез
субстатния икономически субективит [който е вторичната (производната) и
решаващата субстантивност на субстатния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
субстатния икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1) субстатният икотехномически обтиобективит* (substatum
ecotechnomic obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен субстатен икотехномически предмет* (objectively-objectivitical substatum
ecotechnomic thing) и като обектностен субстатен икотехномически предмет* (objectiveneous substatum ecotechnomic thing)], респ. обективнообективностният субстатен икотехномически ингредиент* (objectivelyobjectivitical substatum ecotechnomic ingredient) [същото като обектностен
субстатен икотехномически ингредиент* (objectiveneous substatum ecotechnomic ingredient)] – когато субстатният икотехномически субект е обективнообективностен субстатен икотехномически субект (същото като
обектностен субстатен икотехномически субект); при него обективностната субстатна оценка на икотехномическия субект е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените
предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна
точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстатна
обективностна оценка или още обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна субстатна оценка, т.е. е обективнообективностна субстатна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна субстатна икотехномическа оценка* (objectiveneous substatum
ecotechnomic appraisement) [на която отговаря обективно-обективностният
субстатен икотехномически ингредиент, който е обективно-изискван субстатен обективностен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия обективностен субстатен ингредиент]; в този смисъл тя е
опосредствено-обективностна субстатна икотехномическа оценка (респ. опосредствено-обективностен субстатен икотехномически ингредиент);
(2) субстатният икотехномическия субтиобективит* (substatum
ecotechnomic subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен субстатен икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical substatum
ecotechnomic thing) и като обективистичен субстатен икотехномически
162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет* (objectivistical substatum ecotechnomic thing)], респ. субективнообективностният субстатен икотехномически ингредиент* (subjectivelyobjectivitical substatum ecotechnomic ingredient) [същото като обективистичен
субстатен икотехномически ингредиент* (objectivistical substatum
ecotechnomic ingredient)] – когато субстатният икотехномически субект е субективно-обективностен субстатен икотехномически субект (същото като обективистичен субстатен икотехномически субект); при него обективностната субстатна 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 субстатна оценка или още
субективно отражение на обективно-необходимата обективностна субстатна
оценка, т.е. е субективно-обективностна субстатна икотехномическа
оценка* (subjectively-objectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което
е същото като обективистична субстатна икотехномическа оценка*
(objectivistical substatum ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-обективностният субстатен икотехномически ингредиент, който
е субективно-изискван обективностен субстатен ингредиент или още
субективно отражение на обективно-необходимия обективностен субстатен
ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-обективностна субстатна
икотехномическа оценка (респ. непосредствено-обективностен субстатен
икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на субстатния
икотехномически обективит при тях (СБ = субстатен)
СБ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СБ икореномически
ингредиент)
(СБ икореномически
субстантит;
СБ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (substatum
ecotechnomic obtiincentite) – същото като субстатен инцентитален икотехно164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически обтипринос и като субстатна инцентитална икотехномическа зададеност.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (substatum
ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. субстатен икотехномически обективит.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (substatum
ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически обтиобективит, субстатна икотехномическа зададеност, (*) – икотехномически ингредиент, който като обективна
проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект*
(objectivitical substatum ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
една от разновидностите на икотехномическия обтипринос (вж.) и един от
конкретните
изрази
на
икотехномическата
обтисубстатност*
(ecotechnomic obtisubstatness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният икотехномически обтипринос е субстатен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
обективностна субстатна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна субстатна оценка, т.е. е обективнообективностна субстатна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна субстатна икотехномическа оценка* (objectiveneous substatum
ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното икореномическо
обтиучастие. Субстатният икореномически обтипринос е форма на съществуване на субстатната икотехномическа обтиенергия (substatum
ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна икотехномическа обтиактивност (вж. икотехномическа обтидейност).
Тя е кинестично опредметена субстатна икотехномическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икотехномическа обтипотенциалност (също).
Субстатният икотехномически обтипринос е обективен субстатен икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим субстатен ико165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически ингредиент* (objectively-indispensable substatum ecotechnomic
ingredient) [на обективно-изискван субстатен икотехномически ингредиент* (objectively-required substatum ecotechnomic ingredient)] и в частност – на
обективно-необходим субстатен икотехномически принос* (objectivelyindispensable substatum ecotechnomic contribution) [на обективно-изискван субстатен икотехномически принос* (objectively-required substatum ecotechnomic contribution]. По-своята природа той е оптимален субстатен икотехномически ингредиент* (optimal substatum ecotechnomic ingredient) [в частност оптимален субстатен икотехномически принос* (optimal ecotechnomic
contribution)] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта
на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде
построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж.
целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му
ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икотехномическите ресурси (вж. моделиране на
икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в
икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален обективнонеобходим субстатен
икотехномически принос* (individual objectively-indispensable substatum
ecotechnomic contribution) (съкратено: индивидуалнонеобходим субстатен
икотехномически принос), фирмен обективнонеобходим субстатен икотехномически принос* (firm objectively-indispensable substatum ecotechnomic
contribution) (съкратено: фирменонеобходим субстатен икотехномически
принос), обществен обективнонеобходим субстатен икотехномически
принос* (social objectively-indispensable substatum ecotechnomic contribution)
(съкратено: общественонеобходим субстатен икотехномически принос) и
т.н.
Субстатният икотехномически обтипринос акцентира върху дейността на
субстатния икотехномически субект, който формира структурата на субстатния икотехномически обтиингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на субстатния икотехномически обтипринос са: (1) субстатен трансцентитален икотехномическа обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтитрансцентит и същото като субстатна трансцентитална икотехномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------заделеност и като субстатна трансцентитална икотехномическа зададеност), (2) субстатен инцентитален икотехномически обтипринос (същото
като субстатен икотехномически обтиинцентит и същото като субстатна
центитална икотехномическа заделеност и като субстатна инцентитална
икотехномическа зададеност), (3) субстатен центитален икономически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтицентит и същото
като субстатна инцентитална икотехномическа заделеност и като субстатна центитална икотехномическа зададеност), (4) субстатен уницентитален
икономически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиуницентит и същото като субстатна уницентитална икотехномическа заделеност и като субстатна уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1
и табл. 1). Ако не е посочено друго, под субстатен икотехномически обтипринос обикновено се подразбира субстатен трансцентитален икотехномически
обтипринос. Вж. и фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитален икотехномически принос;
СБ икотехномически трансцентит
(СБ трансцентитално икотехномическо участие;
СБ икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Субстатен икотехномически обтипринос и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)
Уницентитален ИТОП
Икотехномически обтипринос (ИТОП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТОП
(икотехномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномически сустит)

Трансцентитал- Инцентитален
ен ИТОП
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически
обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие за определност на
ИТОП]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен уницентитален
ИТОП

Сустатитен
Сустатитен интрансцентитален
центитален
ИТОП
ИТОП

Сустатитен
центитален
ИТОП

(сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид сустит на
икотехномически диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит
на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТОП
(икотехномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТОП
(икотехномически обтизапас)
[външно същество на
ИТОП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТОП

Субстатен трансцентитален
ИТОП

Субстатен инцентитален
ИТОП

(субстатен икотехномически
обтиуницентит)

(субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически обтиинцентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТОП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

Запасов уницентитален ИТОП

Запасов трансцентитален
ИТОП

Запасов инцентитален
ИТОП

Запасов центитален
ИТОП

(запасов икотехномически
обтиуницентит)

(запасов икотехномически
обтитрансцентит)

(запасов икотехномически
обтиинцентит)

(запасов икотехномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност
на ИТОП]

[външно същество на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно същество на външната определеност на ИТОП]

[външно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа
същност)

(вид суперстанта на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на
икотехномически диспозант)
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Субстатен центитален ИТОП

(субстатен
икотехномически обтицентит)
[вътрешно същество на общата определеност на
ИТОП]
(вид субстанция на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТОП
(икотехномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТОП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТОП

Сустатантен
трансцентитален ИТОП

Сустатантен
инцентитален
ИТОП

Сустатантен
центитален
ИТОП

(сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

(сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИТОП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

[общо същество на външната определеност на ИТОП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТОП]

(вид сустант на
икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатния икономически обтипринос са: субстатен възпроизводствен икотехномически обтипринос* (substatum reproductional ecotechnomic obticontribution), субстатен производствен икотехномически обтипринос* (substatum production ecotechnomic obticontribution), субстатен
разменен икотехномически обтипринос* (substatum exchange ecotechnomic
obticontribution), субстатен разпределителен икотехномически обтипринос* (substatum distributional ecotechnomic obticontribution), субстатен потребителен икотехномически обтипринос* (substatum consumption ecotechnomic obticontribution), субстатен стопанствен икотехномически
обтипринос* (substatum protoeconomizing ecotechnomic obticontribution), субстатен следпроизводствен икотехномически обтипринос* (substatum postproduction ecotechnomic obticontribution), субстатен предипотребителен
икотехномически обтипринос* (substatum before-consumption ecotechnomic
obticontribution), субстатен посреднически икотехномически обтипринос*
(substatum intermediationary ecotechnomic obticontribution), субстатен бизнес
икотехномически обтипринос* (substatum business ecotechnomic obticontribution), субстатен алокативен икотехномически обтипринос* (substatum
allocative ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
субстатен
икотехномически
обтипринос*
(individual
substatum
ecotechnomic obticontribution), фирмен субстатен икотехномически обтип172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ринос* (firm substatum ecotechnomic obticontribution), обществен субстатен
икотехномически
обтипринос*
(social
substatum
ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен усвояван икотехномически обтипринос*
(substatum assimilated ecotechnomic obticontribution) и субстатен създаван
икотехномически
обтипринос*
(substatum
gived
ecotechnomic
obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен субстатен
икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически
обтисубстат), (2) съзидателен субстатен икотехномически обтипринос
(същото като съзидателен икотехномически обтисубстат), (3) изпълнителен
субстатен икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтисубстат), (4) творчески субстатен икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтисубстат), (5) работен
субстатен икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтисубстат), (6) сътворителен субстатен икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтисубстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатния икотехномически обтипринос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтисубстантит)

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

Сустатитен
ИТОП

Субстатен
ИТОП

Запасов
ИТОП

Сустатантен
ИТОП

(икотехномически обтисустатит)

(икотехномически обтисубстат)

(икотехномически
обтизапас)

(икотехномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИТОП]

[вътрешно същество на
ИТОП]

[външно същество на
ИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИТОП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
обтисубстат)

(сътворителен
икотехномически обтизапас)

(сътворителен
икотехномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТОП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[общо състояние на външното същество
на ИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
икотехномическа обтипригодност}

{запасова
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТОП

Работен (сметен)
субстатен ИТОП

Работен (сметен) запасов
ИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИТОП

(работен икотехномичес-ки
обтисустатит)

(работен икотехномически обтисубстат)

(работен икотехномически
обтизапас)

(работен икотехномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТОП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТОП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТОП

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТОП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

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

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

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

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
обтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически обтизапас)

(изпълнителен
икотехномически обтисустатант)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТОП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтисустатит)

(съзидателен
икотехномически обтисубстат)

(съзидателен
икотехномически обтизапас)

(съзидателен
икотехномически обтисустатант)

[вътрешно със- [вътрешно състояние на цятояние на вътлостното съще- решното същестство на ИТОП]
во на ИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
икотехномическа обтиизгодност}

{запасова
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание
на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТОП

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

(унисъзидателен икотехномически обтизапас)

(унисъзидателен
икотехномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество на ИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икотехномическаобти удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИПРИНОС
ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
субстатен икотехномически обтипринос;
субстатен инцентитален икотехномически обтипринос;
субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос;
субстатен уницентитален икотехномически обтипринос;
субстатен центитален икотехномически обтипринос.

(substatum

СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (substatum
ecotechnomic obtitranscentite) – същото като субстатен трансцентитален
икотехномически обтипринос и като субстатна трансцентитална икотехномическа зададеност.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (substatum
ecotechnomic obtiunicentite) – същото като субстатен уницентитален икотех-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтипринос и като субстатна уницентитална икотехномическа
зададеност.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (substatum
ecotechnomic obticentite) – същото като субстатен центитален икотехномически обтипринос и като субстатна центитална икотехномическа зададеност.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (substatum ecotechnomic
contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен
икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен субстатен икотехномически субект*
(objectivitical substatum ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за субстатен икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиобективит) и субстатен икотехномически обтипринос (същото
като субстатен икотехномически обтиобективит) (вж. икотехномика); една
от разновидностите на икотехномическия принос (вж.) и един от конкретните
изрази на икотехномическата субстатност* (economic substatness) (икотехномическиат субстат е типична реализация на икотехномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното икореномическо участие. Субстатният икотехномически
принос е форма на съществуване на субстатната икотехномическа енергия
(substatum ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената
субстатна икотехномическа активност (вж. икотехномическа дейност). Той
е кинестично опредметена субстатна икотехномическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена субстатна икотехномическа потенциалност
(също).
Субстатният икотехномически принос акцентира върху дейността на субстатения икотехномически субект, който формира структурата на субстатния
икотехномически ингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на икотехномическия
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------принос са: (1) субстатен трансцентитален икотехномическа принос (същото
като субстатен икотехномически трансцентит и като субстатно трансцентитално икотехномическо участие), (2) субстатен инцентитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически инцентит и като
субстатно инцентитално икотехномическо участие), (3) субстатен центитален икономически принос (същото като субстатен икотехномически центит и като субстатно центитално икотехномическо участие), (4) субстатен
уницентитален икономически принос (същото като субстатен икотехномически уницентит и като субстатно уницентитално икотехномическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под субстатен икотехномически принос обикновено се подразбира субстатният трансцентитален икотехномически принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитален икотехномически принос;
СБ икотехномически трансцентит
(СБ трансцентитално икотехномическо участие;
СБ икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на субстатния икотехномически принос според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с
точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

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

СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
ин-терес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Субстатен икотехномически принос и неговите разновидности (СБ – субстатен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИТП – икотехномически принос)
Уницентитал- Трансцентитален ИТП
ен ИТП
Икотехномическо принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТП
(икотехномически сустатит)
[цялостно същество на
ИТП]
(вид икотехномически сустит)

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна
определеност
на ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определеност на ИТП]

(вид икотехномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сустатитен
Сустатитен трануницентитален
сцентитален
ИТП
ИТП

Сустатитен инцентитален
ИТП

Сустатитен
центитално
ИТП

(сустатитен
икотехномически уницентит)

(сустатитен икотехномически
трансцентит)

(сустатитен икотехномически
инцентит)

(сустатитен
икотехномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно същество на външната определеност на ИТП]

[цялостно същество на общата определеност на ИТП]

(вид сустит
на икотехномически диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит на
икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатен
Субстатен трансуницентитален центитален ИТП
ИТП
Субстатен
ИТП
(субстатен ико(субстатен
техномически
икотехноми(икотехнотрансцентит)
мически субс- чески уницентит)
тат)
[вътрешно съ[вътрешно
щество на вът[вътрешно съсъщество на
решната
опредещество на
цялостната
леност на
ИТП]
определеност
ИТП]
на ИТП]
(вид икотехномическа суб- (вид субстан- (вид субстанция
на икотехномистанция)
ция на икотехномически ческа същност)
диспозит)

Запасов
ИТП
(икотехномически запас)
[външно същество на
ИТП]
вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен инцентитален ИТП

Субстатен центитален ИТП

(субстатен икотехмически инцентит)

(субстатен икотехномически
центит)

[вътрешно същество на външната определеност на
ИТП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТП]

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТП

Запасов трансцентитален
ИТП

Запасов инцентитален ИТП

Запасов центитален ИТП

(запасов икотехномически
уницентит)

(запасов икотехномически трансцентит)

(запасов икотехномически
инцентит)

(запасов икотехномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИТП]

[външно същество на външната определеност на ИТП]

[външно същество на общата определеност на ИТП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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Сустатантен
ИТП
(икотехномически сустатант)
[общо понятие за същество на ИТП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТП

Сустатантен
трансцентитален ИТП

Сустатантен
инцентитален
ИТП

Сустатантен
центитален
ИТП

(сустатантен
икотехномически уницентит)

(сустатантен
икотехномически
трансцентит)

(сустатантен
икотехномически инцентит)

(сустатантен
икотехномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо същество
на външната
определеност на
ИТП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант на
икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатния икономически принос са: субстатен възпроизводствен икотехномически принос* (substatum reproductional ecotechnomic
contribution), субстатен производствен икотехномически принос*
(substatum production ecotechnomic contribution), субстатен разменен икотехномически принос* (substatum exchange ecotechnomic contribution), субстатен разпределителен икотехномически принос* (substatum distributional
ecotechnomic contribution), субстатен потребителен икотехномически принос* (substatum consumption ecotechnomic contribution), субстатен стопанствен икотехномически принос* (substatum protoeconomizing ecotechnomic
contribution), субстатен следпроизводствен икотехномически принос*
(substatum post-production ecotechnomic contribution), субстатен предипотребителен
икотехномически
принос*
(substatum
before-consumption
ecotechnomic contribution), субстатен посреднически икотехномически принос* (substatum intermediationary ecotechnomic contribution), субстатен бизнес
икотехномически принос* (substatum business ecotechnomic contribution), субстатен алокативен икотехномически принос* (substatum allocative
ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален субстатен икотехномически принос* (individual substatum ecotechnomic contribution), фирмен
субстатен икотехномически принос* (firm substatum ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------contribution), обществен субстатен икотехномически принос* (social
substatum ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен усвояван икотехномически принос* (substatum
assimilated ecotechnomic contribution) и субстатен създаван икотехномически принос* (substatum gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния икотехномически принос са (1) унисъзидателен субстатен икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически субстат), (2) съзидателен субстатен икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически субстат), (3) изпълнителен субстатен икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически субстат), (4)
творчески субстатен икотехномически принос (същото като творчески икотехномически субстат), (5) работен субстатен икотехномически принос
(същото като работен икотехномически субстат), (6) сътворителен субстатен икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически
субстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТП – икотехномически
принос)
Сустатитен
ИТП

Субстатен
ИТП

Запасов
ИТП

Сустатантен
ИТП

(икотехномически сустатит)

(икотехномически субстат)

(икотехномически запас)

(икотехномически сустатант)

[цялостно същество на
ИТП]

[вътрешно същество на
ИТП]

[външно същество на
ИТП]

[общо понятие
за същество
на ИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехреномическа
суперстанта)

(вид икотехномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен ИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен ИТП

(сътворителен
икотехномически сустатит)

(сътворителен
икотехномически субстат)

(сътворителен
икотехномически запас)

(сътворителен
икотехномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИТП]

[общо състояние на външното същество
на ИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТП]

{икотехномическа пригодност}

{сустатитна
икотехномическа пригодност}

{субстатна
икотехномическа пригодност}

{запасова
икотехномическа пригодност}

{сустатантна
икотехномическа пригодност}

(вид икокореномически специфант)

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Икотехномически принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТП]
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Работен (сметен) ИТП
(работен икотехреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИТП]
{икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТП

Работен (сметен) субстатен
ИТП

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

(работен икотехномически
сустатит)

(работен икотехномически
субстат)

(работен икотехномичес-ки
запас)

(работен икотехреномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на външното същество
на ИТП]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески (ползваем) сустатитен ИТП

Творчески (ползваем) субстатен ИТП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТП

Творчески
(ползваем) сустатантин ИТП

(творчески икотехномически
сустатит)

(творчески икотехреномически
субстат)

(творчески
икотехномически запас)

(творчески икотехреномически сустатант)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

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

Съзидателен
(изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехномичес-ки субстантит)
[вътрешно състояние на
ИТП]
{икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТП

(изпълнителен
икотехномически сустатит)

(изпълнителен
икотехномически субстат)

(изпълнителен
икотехномически запас)

(изпълнителен
икотехномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИТП]

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

{сустатитна
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
икотехномическа задоволеност}

{запасова
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИТП

Съзидателен
(изгоден)
запа-сов ИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТП

(съзидателен
икотехномически сустатит)

(съзидателен
икотехномически субстат)

(съзидателен
икотехномически запас)

(съзидателен
икотехномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[вътрешно
състояние на
външното същество на
ИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа изгодност}

{субстатна
икотехномическа игодноност}

{запасова
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехреномически
сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на
икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

189

189

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБПРЕДМЕТ (КД)
до СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен икотехномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИТП]
{икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
ИТП

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатант-ен ИТП

(унисъзидателен икотехномически сустатит)

(унисъзидателен
икотехномически субстат)

(унисъзидателен икотехноми-чески запас)

(унисъзидателен икотехномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС (substatum ecotechnomic
contribution) (ки) – във:
субстатен икотехномически принос;
субстатен инцентитален икотехномически принос;
субстатен трансцентитален икотехномически принос;
субстатен уницентитален икотехномически принос;
субстатен центитален икотехномически принос.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СТАТИОБЕКТИВИТ* (substatum
ecotechnomic statiobjectivit) – същото като субстатен икотехномически обективит.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (substatum
ecotechnomic subtiincentite) – същото като субстатен инцентитален икотехномически субтипринос и като субстатно икотехномическо усърдие.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИОБЕКТИВИТ* (substatum
ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. субстатен икотехномически обективит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (substatum
ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически
ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен
субстатен икотехномически субект* (objectivitical substatum ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическата субстанция) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна субстатна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата обективностна субстатна оценка, т.е. е
субективно-обективностна субстатна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което е същото като
обективистична субстатна икотехномическа оценка* (objectivistical
ecotechnomic substatum appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното икореномическо субтиучастие. Субстатният икотехномически субтипринос е
форма на съществуване на икотехномическата субстатна субтиенергия
(ecofechnomic substatum subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна икотехномическа субтиактивност (вж. икотехномическа
субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икотехномическа субтипотенциалност (също).
Субстатният икотехномически субтипринос акцентира върху дейността на
субстатния икотехномически субект, който формира структурата на субстатния икотехномически субтиингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на субстатния икотехномически субтипринос са: (1) субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтитрансцентит и същото като субстатна икотехномическа ценностност и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като субстатно икотехномическо усърдие), (2) субстатен инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически
субтиинцентит и като субстатна икотехномическа феност), (3) субстатен
центитален икономически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтицентит и като субстатен икотехномически диспотант), (4)
субстатен уницентитален икономически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиуницентит и като субстатен икотехномически
диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под субстатен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира субстатеният трансцентитален икотехномически субтипринос. Вж. и фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитален икотехномически принос;
СБ икотехномически трансцентит
(СБ трансцентитално икотехномическо участие;
СБ икотехномически принос)

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

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

СБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтитрансцентит
(СБ икотехномическа ценностност;
СБ икотехномическо
ссърдие)

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на субстатния икотехномически субтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Субстатен икотехномически субтипринос и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния икотехномически субтипринос и тяхното масто сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната същностна икотехномическа стратификационност и възпроизводствената икотехномическа ингредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТСП
(икотехномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитален ИТСП

Трансцентитален ИТСП

Инцентитален
ИТСП

Центитален
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност на
ИТСП]

(вид икоуниреномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен
уницентитален
ИТСП

Сустатитен трансцентитален
ИТСП

Сустатитен инцентитален
ИТСП

Сустатитен
центитален
ИТСП

(сустатитен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически субтицентит)

[цялостно същество на цяло-стната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на вътрешната определеност
на ИТСП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид сустит
на икотехномичес-ки диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа
същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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Субстатен
ИТСП
(икотехномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТСП
(икотехномически субтизапас)
[външно същество на
ИТСП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТСП

Субстатен трансцентитален
ИТСП

Субстатен инцентитален
ИТСП

Субстатен центитален ИТСП

(субстатен
икотехномически
субтиуницентит)
[вътрешно същество на цялостната
определеност
на ИТСП]

(субстатен икотехномичес-ки
субтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически субтиинцентит)

(субстатен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТСП

Запасов трансцентитален
ИТСП

Запасов инцентитален
ИТСП

Запасов центитален
ИТСП

(запасов икотехномически
субтиуницентит)

(запасов икотехномически
субтитрансцентит)

(запасов икотехномически
субтиинцентит)

(запасов икотехномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТСП]

[външно същество на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[външно същество на външната определеност на ИТСП]

[външно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид суперстанта на
икотехномически диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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Сустатантен
ИТСП
(икотехномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТСП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТСП

Сустатантен
трансцентитален
ИТСП

Сустатантен
инцентитален
ИТСП

Сустатантен
центитален
ИТСП

(сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТСП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[общо същество на външната определеност на ИТСП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТСП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа
същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатния икотехномически субтипринос са: субстатен възпроизводствен икотехномически субтипринос* (substatum reproductional
ecotechnomic subticontribution), субстатен производствен икотехномически
субтипринос* (substatum production ecotechnomic subticontribution), субстатен разменен икотехномически субтипринос* (substatum exchange
ecotechnomic subticontribution), субстатен разпределителен икотехномически субтипринос* (substatum distributional ecotechnomic subticontribution), субстатен потребителен икотехномически субтипринос* (substatum
consumption ecotechnomic subticontribution), субстатен стопанствен икотехномически субтипринос* (substatum protoeconomizing ecotechnomic
subticontribution),
субстатен
следпроизводствен
икотехномически
субтипринос* (substatum post-production ecotechnomic subticontribution),
субстатен предипотребителен икотехномически субтипринос* (substatum
before-consumption ecotechnomic subticontribution), субстатен посреднически
икотехномически субтипринос* (substatum intermediationary ecotechnomic
subticontribution), субстатен бизнес икотехномически субтипринос*
(substatum business ecotechnomic subticontribution), субстатен алокативен
икотехномически субтипринос* (substatum allocative ecotechnomic
subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален субстатен икотехномически
субтипринос* (individual substatum ecotechnomic subticontribution), фирмен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатен икотехномически субтипринос* (firm substatum ecotechnomic
subticontribution), обществен субстатен икотехномически субтипринос*
(social substatum ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен усвояван икотехномически субтипринос*
(substatum assimilated ecotechnomic subticontribution) и субстатен създаван
икотехномически субтипринос* (substatum gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен субстатен
икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтисубстат), (2) съзидателен субстатен икотехномически субтипринос
(същото като съзидателен икотехномически субтисубстат), (3) изпълнителен
субстатен икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически субтисубстат), (4) творчески субстатен икотехномически
субтипринос (същото като творчески икотехномически субтисубстат), (5)
работен субстатен икотехномически субтипринос (същото като работен
икотехномически субтисубстат), (6) сътворителен субстатен икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтисубстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатния икотехномически субтипринос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтисубстантит)

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

Сустатитен
ИТСП

Субстатен
ИТСП

Запасов
ИТСП

Сустатантен
ИТСП

(икотехномически субтисустатит)

(икотехномически субтисубстат)

(икотехномически субтизапас)

(икотехномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИТСП]

[вътрешно същество на
ИТСП]

[външно същество на
ИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИТСП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
субтисубстат)

(сътворителен
икотехномически субтизапас)

(сътворителен
икотехномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[общо състояние на външното същество
на ИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
икотехномическа субтипригодност}

{запасова
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТСП

Работен (сметен)
субстатен ИТСП

Работен (сметен) запасов
ИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИТСП

(работен икотехномически
субтисустатит)

(работен икотехномически субтисубстат)

(работен икотехномически
субтизапас)

(работен икотехномически
субтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТСП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТСП

(творчески
икотехномически субтисустатит)

(творчески икотехномически
субтисубстат)

(творчески
икотехномически субтизапас)

(творчески икотехномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТСП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Съзидателен
(изгоден)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтисубстантит)

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
субтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически субтизапас)

(изпълнителен
икотехномически субтисустатант)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТСП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтисустатит)

(съзидателен
икотехномически субтисубстат)

(съзидателен
икотехномически субтизапас)

(съзидателен
икотехномически субтисустатант)

[вътрешно със- [вътрешно със[вътрешно със- [вътрешно състояние на цятояние на въттояние на вън- тояние на общолостното съще- решното същест- шното същест- то същество на
ство на ИТСП]
во на ИТСП]
во на ИТСП]
ИТСП]
{икотехноми- {сустатитна
{субстатна
{запасова
{сустатантна
ческа субтииз- икотехномиикотехномиикотехномиикотехномигодност}
ческа субтическа субтииз- ческа субтииз- ческа субтиизизгодност}
(вид икотехногодност}
годност}
годност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържание (вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икотехна икотехноние на икотех- ние на икотехномически сусмическа субсномическа суномически сустит)
танция)
перстанта)
тант)
[вътрешно
състояние на
ИТСП]
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Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТСП
(унисъзидателен икотехномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТСП

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

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС (substatum
ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
субстатен икотехномически субтипринос;
субстатен инцентитален икотехномически субтипринос;
субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос;
субстатен уницентитален икотехномически субтипринос;
субстатен центитален икотехномически субтипринос.
СУБСТАТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(substatum ecotechnomic subtitranscentite) – същото като субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос и като субстатно икотехномическо
усърдие.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (substatum
ecotechnomic subtiunicentite) – същото като субстатен уницентитален икотехномически субтипринос и като субстатно икотехномическо усърдие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (substatum
ecotechnomic subticentite) – същото като субстатен центитален икотехномически субтипринос и като субстатно икотехномическо усърдие.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (substatum
ecotechnomic transcentite) – същото като субстатен трансцентитален икотехномически принос.
СУБСТАТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(substatum
ecotechnomic unicentite) – същото като субстатен уницентитален икотехномически принос.
СУБСТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (substatum ecotechnomic
centite) – същото като субстатен центитален икотехномически принос.
СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
АКТИВ*
(substatum
ecounirenomic assets) – вж. икоуниреномически ексосубстрат и икоуниреномически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (substatum
ecounirenomic incentite) – същото като субстатно инцентитално икоуниреномическо участие.
СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
КОНТИВ*
(substatum
ecounirenomic conassets) – вж. икоуниреномически ексосубстрат и икоуниреномически ексосуперстрат.
СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (substatum
ecounirenomic obtiincentite) – същото като субстатна инцентитална икоуниреномическа заделеност и като субстатно инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие.
СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(substatum ecounirenomic obtisubstantite) – същото като субстатен икоуниреномически обтит.
СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(substatum ecounirenomic obtisubstantite) – същото като субстатно икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (substatum ecounirenomic obtite), субстатен икоуниреномически обтисубстантит, (*) –
вътрешен субстатен статут (вътрешно-присъщ субстатен статут) на икоуниреномическия предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект и на икоуниреномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още вътрешен субстатен икоуниреномически статут*
(internal substatum ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субстатност* (ecounirenomic substatness) (икоуниреномическият
субстат е типична реализация на икоуниреномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); субстатен обтит на икоуниреномическия предмет (и субстатен обтит на субстатния субтит на икоуниреномическия предмет). Той е субстатния икотехномически обтиобективит
(вж. субстатен икотехномически обективит) и субстатния икономически
обтисубективит (вж. субстатен икономически субективит), взети заедно в
тяхното цялостно единство. Субстатният икоуниреномически обтит е такава
субстантивностна субстатна оценка на икоуниреномическия предмет (респ. на
икоуниреномическия ингредиент), дадена от субстатения икоуниреномическия субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован
обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни
условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес:
това е обективно-изисквана субстатна субстантивностна оценка или още
обективно отражение на обективно-необходима субстантивностна субстатна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна субстатена икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical substatum ecounirenomic appraisement [на
която отговаря обективно-субстантивностният субстатен икоуниреномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен субстатен ингредиент или още обективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен субстатен ингредиент]; в този смисъл тя е
опосредствено-субстантивностна субстатна икоуниреномическа оценка (респ.
опосредствено-субстантивностен субстатен икоуниреномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на субстатния икоуниреномически обтит е
субстатният икоуниреномически субтит (субстатният икоуниреномически
субтисубстантит). Субстатният икоуниреномически обтит и икосубстатният
униреномически субтит са категории на статута на субстатния икоуниреномически предмет* (statute of the substatum ecounirenomic thing), като в част205
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност представляват относително различни степени (равнища) на този статут.
Субстатният икоуниреномически обтит се снема в субстатния икоуниреномически субтит: субстатният икоуниреномически субтит е икоусубстатния ниреномически обтит в снет вид. Субстатният икоуниреномически субит е скрит в
субстатния икоуниреномически обтит, а субстатният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на субстатния
икоуниреномически предмет] се разкрива чрез субстатния икоуниноремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на субстатния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Субстатен икоуниреномически обтит (СБ = субстатен)
СБ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СБ икоуниреномически
ингредиент)
(СБ икоуниреномически
субстантит;
СБ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(substatum ecounirenomic obtitranscentite) – същото като субстатна трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като субстатно трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(substatum ecounirenomic obtiunicentite) – същото като субстатна уницентитална икоуниреномическа заделеност и като субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (substatum
ecounirenomic obticentite) – същото като субстатна центитална икоуниреномическа заделеност и като субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(substatum ecounirenomic statisubstantite) – същото като субстатен икоуниреномически субстантит;
СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (substatum
ecounirenomic substantite), субстатен икоуниреномически статит, субстатен
икоуниреномически статисубстантит, субстатно икоуниреномическо
участие, (*) – субстатен икономически субективит и субстатен икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическия субстантит (вж.) и един от конкретните
изрази на икоуниреномическата субстатност* (ecounirenomic substatness)
(икоуниномическият субстат е типична реализация на икоуниномическата
субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов
частен случай е статидно-субстантивностният субстатен икоуниреномически ингредиент* (statedly-substantivitical substatum ecounirenomic
ingredient), какъвто е всеки субстатен икоуниреномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между субстатния икономически субективит и субстатния икотехномически обективит (като негови съставни елементи), е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна
или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от
гледна точка на отношението, което субстатният икоуниреномически субект
има към природата на наблюдавания и оценявания субстатен икоуниреномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита)
субстантивност. От своя страна, субстатният икотехномически обективит е
общо понятие за субстатен икотехномически обтиобективит и субстатен
икотехномически субтиобективит, а икономическият субективит е общо
понятие за субстатен икономически обтисубективит и субстатен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разгра208
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ничението се прави според общностния икореномически статут на субстатния икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на субстатния икоуниреномически субстантит, което се
извършва от субстатния икоуниреномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Субстатен икоуниреномически субстантит (СБ = субстатен)
СБ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СБ икоуниреномически
ингредиент)
(СБ икоуниреномически
субстантит;
СБ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(substatum ecounirenomic subtiincentite) – същото като субстатна икоуниреномическа ценностност и като субстатно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(substatum ecounirenomic subtisubstantite) – същото като субстатен икоуниреномически субтит.
СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(substatum ecounirenomic subtisubstantite) – същото като субстатно икоуниреномическо субтиучастие.
СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТ*
(substatum
ecounirenomic subtite), субстатен икоуниреномически субтисубстантит, (*) –
външен субстатен статут (външно-присъщ субстатен статут) на икоуниреномическия предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект и на икоуниреномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен субстатен икоуниреномически статут* (external
substatum ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
субстатност* (ecounirenomic substatness) (икоуниреномическият субстат е
типична реализация на икоуниреномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); субстатен субтит на икоуниреномическия предмет (и субстатен субтит на субстатния обтит на икоуниреномическия
предмет). Той е субстатният икотехномически субтиобективит (вж. субстатен икотехномически обективит) и субстатеният икономически субтисубективит (вж. субстатен икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Субстатният икоуниреномически субтит е такава субстантивностна субстатна оценка на субстатния икоуниреномическия предмет
(респ. на субстатния икоуниреномически ингредиент), дадена от субстатения
икоуниреномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен
(вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за
него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е
субективно-изисквана субстатена субстантивностна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна субстатена икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
substatum
ecounirenomic
appraisement) [на която отговаря субективно-субстан-тивностният субстатен икоуниреномически ингредиент, който е субективно-изискван субс211
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантивностен субстатен ингредиент или още субективно отражение на
обективно-необходимия субстантивностен субстатен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна субстатна икоуниреномическа
оценка (респ. непосредствено-субстантивностен субстатен икоуниреномически ингредиент).
Субстатният икоуниреномически субтит (субстатният икоуниреномически
субтисубстантит) е начинът на субективизиране на субстатния икоуниреномически обтит. Субстатният икоуниреномически обтит и субстатният икоуниреномически субтит са категории на статута на субстатния икоуниреномически предмет* (statute of the substatum ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут.
Субстатният икореуниномически обтит се снема в субстатния икореномически субтит: субстатният икоуниреномически субтит е субстатният икоуниреномически обтит в снет вид. Субстатният икоуниреномически субит е скрит в
субстатния икоуниреномически обтит, а субстатният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на субстатния
икоуниреномически предмет] се разкрива чрез субстатния икоуниноремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на субстатния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Субстатен икоуниреномически субтит (СБ = субстатен)
СБ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СБ икоуниреномически
ингредиент)
(СБ икоуниреномически
субстантит;
СБ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(substatum ecounirenomic subtitranscentite) – същото като субстатна икоуниреномическа ценностност и като субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(substatum ecounirenomic subtiunicentite) – същото като субстатна икоуниреномическа ценностност и като субстатно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (substatum
ecounirenomic subticentite) – същото като субстатна икоуниреномическа ценностност и като субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (substatum
ecounirenomic transcentite) – същото като субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие.
СУБСТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (substatum
ecounirenomic unicentite) – същото като субстатно уницентитално икоуниреномическо участие.
СУБСТАТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(substatum
ecounirenomic centite) – същото като субстатно центитално икоуниреномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(substatum incentital economic interest) – същото като субстатна инцентитална
икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиинцентит.
СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (substatum incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически обтиинцентит,
субстатна инцентитална икотехномическа заделеност, субстатна инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – субстатен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна проекция
количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен субстатен икотехномически субект*
(objectivitical substatum ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
една от разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос
(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness) (икотехномическият субстат е типична
реализация на икотехномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният инцентитален икотехномически обтипринос е субстатен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна субстатна оценка или още е обективно
отражение на обективно-необходимата обективностна субстатна оценка, т.е. е
обективно-обективностна субстатна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което е същото като
обектностна субстатна икотехномическа оценка* (objectiveneous substatum ecotechnomic appraisement). Субстатният инцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на субстатната инцентитална
икотехномическа обтиенергия (substatum incentital ecotechnomic obtienergy)
и отношение на признаване на приложената субстатна инцентитална икотехномическа обтиактивност (вж. субстатна инцентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална
икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие.
1
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).

2
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо
участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатният инцентитален икотехномически обтипринос са: субстатен възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос*
(substatum reproductional incentital ecotechnomic obticontribution), субстатен
производствен инцентитален икотехномически обтипринос* (substatum
production incentital ecotechnomic obticontribution), субстатен разменен инцентитален икотехномически обтипринос* (substatum exchange incentital
ecotechnomic obticontribution), субстатен разпределителен инцентитален
икотехномически обтипринос* (substatum distributional incentital ecotechnomic obticontribution), субстатен потребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (substatum consumption incentital ecotechnomic obticontribution), субстатен стопанствен инцентитален икотехномически
обтипринос* (substatum protoecotechnomizing incentital ecotechnomic obticontribution), субстатен следпроизводствен инцентитален икотехномически
обтипринос*
(substatum
post-production
incentital
ecotechnomic
obticontribution), субстатен предипотребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (substatum before-consumption incentital ecotechnomic
obticontribution), субстатен посреднически инцентитален икотехномически обтипринос* (substatum intermediationary incentital ecotechnomic
obticontribution), субстатен бизнес инцентитален икотехномически обтипринос* (substatum business incentital ecotechnomic obticontribution), субстатен алокативен инцентитален икотехномически обтипринос*
(substatum allocative incentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (individual substatum incentital ecotechnomic obticontribution), фирмен субстатен
инцентитален икотехномически обтипринос* (firm substatum incentital
ecotechnomic obticontribution), обществен субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (social substatum incentital ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен инцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (substatum incentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и субстатен инцентитален създаван икотехномически обтипринос* (substatum
incentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния инцентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидате4
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking
substatum incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисубстат* (unimaking incentital
ecotechnomic obtisubstatum)], (2) съзидателен субстатен инцентитален
икотехномически обтипринос* (making substatum incentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстат* (making incentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) изпълнителен субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary substatum incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически обтисубстат* (implementationary incentital ecotechnomic obtisubstatum)], (4) творчески субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative substatum incentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически обтисубстат* (creative incentital ecotechnomic obtisubstatum)],
(5) работен субстатен инцентитален икотехномически обтипринос*
(working substatum incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически обтисубстат* (working incentital
ecotechnomic obtisubstatum)], (6) сътворителен субстатен инцентитален
икотехномически обтипринос* (performing substatum incentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически обтисубстат* (performing incentital ecotechnomic obtisubstatum)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния инцентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – инцентитален икотехномически обтипринос)

Инцентитален
икотехномически обтипринос
(ИЦИТОП)
(инцентит-ален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТОП

Субстатен
ИЦИТОП

Запасов
ИЦИТОП

Сустатантен
ИЦИТОП

(инцентитален икотехномически обтисустатит;

(инцентитален икотехномически обтисубстат;

(инцентитален
икотехномически обтизапас;

(инцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно същество на
ИЦИТОП]

[външно същество на
ИЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТОП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТОП

(работен инцен- (работен инцентитален икотитален икотехномически
техномически
обтисустатит;
обтисубстат;

Работен (сметен) запасов
ИЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТОП

(работен инцентитален икотехномически обтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиинцентит)

работен субстатен икотехномически обтиинцентит)

работен запасов
икотехномически обтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

8

222

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТОП

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икотехномически обтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
обтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически обтиинцентит)

творчески запасов икотехномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТОП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТОП

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтизапас;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

(вид съдържание на икотехномически сустит)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномичес-ки обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(substatum incentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), субстатен икотехномически инцентит, (*) – субстатен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен субстатен икотехномически субект*
(objectivitical substatum ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за субстатен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като субста12
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен икотехномически субтиинцентит и като субстатно икотехтомическа
феност) и субстатен инцентитален икотехномически обтипринос (същото
като субстатен икотехномически обтиинцентит и като субстатен инцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субстатност* (ecotechnomic
substatness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният инцентитален икотехномически принос е форма на съществуване на субстатната инцентитална икотехномическа енергия
(substatum incentital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна инцентитална икотехномическа активност (вж. субстатна инцентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икотехномическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ инцентитална
икономическа значимост;
СБ икономически
инцентит
(СБ инцентитално
икономическо участие;
СБ ицентитатлна
икономическа значимост

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

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

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

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

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

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

СБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтиинцентит
(СБ инцентитала
икотехномическа
заделеност;
СБ инцентитална
икотехномическа
зададеност)

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

Фиг. 1. Субстатен инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо
участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатния инцентитален икотехномически принос са (1) субстатен инцентитален
икотехномически субтипринос (субстатен икотехномически субтиинцентит) и (2) субстатен инцентитален икотехномически обтипринос (субстатен икотехномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатния инцентитален икотехномически принос са: субстатен
възпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (substatum
reproductional incentital ecotechnomic contribution), субстатен производствен
инцентитален икотехномически принос* (substatum production incentital
ecotechnomic contribution), субстатен разменен инцентитален икотехномически принос* (substatum exchange incentital ecotechnomic contribution), субстатен разпределителен инцентитален икотехномически принос*
(substatum distributional incentital ecotechnomic contribution), субстатен потребителен инцентитален икотехномически принос* (substatum consumption
incentital ecotechnomic contribution), субстатен стопанствен инцентитален
икотехномически принос* (substatum protoeconomizing incentital ecotechnomic
contribution), субстатен следпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (substatum post-production incentital ecotechnomic contribution),
субстатен предипотребителeн инцентитален икотехномически принос*
(substatum before-consumption incentital ecotechnomic contribution), субстатен
посреднически инцентитален икотехномически принос* (intermediationary
substatum incentital ecotechnomic contribution), субстатен бизнес икотехномическии принос* (substatum business incentital ecotechnomic contribution), субстатен алокативен инцентитален икотехномически принос* (substatum
allocative incentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален субстатен инцентитален икотехномически принос* (individual substatum
incentital ecotechnomic contribution), фирмен субстатен инцентитален икотехномически принос* (firm substatum incentital ecotechnomic contribution),
обществен субстатен инцентитален икотехномически принос* (social
substatum incentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен инцентитален усвояван икотехномически
принос* (substatum incentital assimilated ecotechnomic contribution) и субстатен инцентитален създаван икотехномически принос* (substatum incentital
gived ecotechnomic contribution).
15
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния инцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен
субстатен инцентитален икотехномически принос* (unimaking substatum
incentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически субстат* (unimaking incentital ecotechnomic substatum)], (2) съзидателен субстатен инцентитален икотехномически принос* (making substatum incentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически субстат* (making incentital
ecotechnomic substatum)], (3) изпълнителен субстатен инцентитален икотехномически принос* (implementationary substatum incentital ecotechnomic
contribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически
субстат* (implementationary incentital ecotechnomic substatum)], (4) творческио субстатен инцентитален икотехномически принос* (creative substatum
incentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески инцентитален
икотехномически субстат* (creative incentital ecotechnomic substatum)], (5)
работен субстатен инцентитален икотехномически принос* (working
substatum incentital ecotechnomic contribution) [същото като работен инцентитален икотехномически субстат* (working incentital ecotechnomic substatum)], (6) сътворителен субстатен инцентитален икотехномически
принос* (performing substatum incentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически субстат* (performing
incentital ecotechnomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на инцентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Инцентитален
икотехномически принос
(ИЦИТП)
(инцентитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИЦИТП

Субстатен
ИЦИТП

Запасов
ИЦИТП

Сустатантен
ИЦИТП

(инцентитален икотехномически
сустатит;

(инцентитален икотехномически
субстат;

(инцентитален
икотехномически запас;

(инцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТП]

[вътрешно същество на
ИЦИТП]

[външно същество на
ИЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
инцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТП

Работен (сметен) ИЦИТП

(работен инцентитален икотехномически
сустатит;

(работен инцентитален икотехномически субстат;

(работен инцентитален
икотехномически запас;

(работен инцентитален икотехномически сустатант;

(работен инцентитален икотехноми-чески
субстантит)

работен сустатитен икотехномически инцентит)

работен субстатен икотехномически инцентит)

работен запасов икотехномически инцентит)

работен сустатантен икотехномически инцентит)

[работно външно състояние
на ИЦИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов ИЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТП

(творчески инцентитален
икотехномически сустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субстат;

(творчески инцентитален
икотехномически запас;

(творчески инцентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически инцентит)

творчески субстатен икотехномически
инцентит)

творчески запасов икотехномически инцентит)

творчески сустатантен икотехномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИЦИТП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ИЦИТП

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (substatum incentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически субтиинцентит, субстатна икотехномическа феност, (*) – субстатен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като субективна
проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен субстатен икотехномически субект*
(objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от
разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------един от конкретните изрази на икотехномическата субтисубстатност*
(ecotechnomic subtisubstatness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният инцентитален икотехномически субтипринос е субстатен икотехномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана обективностна субстатна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна субстатна оценка, т.е. е субективно-обективностна субстатна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична субстатна икотехномическа оценка* (objectivistical substatum
ecotechnomic appraisement). Субстатният инцентитален икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на субстатната инцентитална икотехномическа субтиенергия (substatum incentital ecotechnomic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената субстатна инцентитална икотехномическа субтиактивност (вж. субстатна инцентитална икотехномическа
субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икотехномическа субтипотенциалност (също). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното инцентиталното икореномическо субтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен инцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатният инцентитален икотехномически субтипринос са: субстатен възпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(substatum reproductional incentital ecotechnomic subticontribution), субстатен
производствен инцентитален икотехномически субтипринос* (substatum
production incentital ecotechnomic subticontribution), субстатен разменен инцентитален икотехномически субтипринос* (substatum exchange incentital
ecotechnomic subticontribution), субстатен разпределителен инцентитален
икотехномически субтипринос* (substatum distributional incentital ecotechnomic subticontribution), субстатен потребителен инцентитален икотехномически субтипринос* (substatum consumption incentital ecotechnomic subticontribution), субстатен стопанствен инцентитален икотехномически
субтипринос* (substatum protoecotechnomizing incentital ecotechnomic subticontri-bution), субстатен следпроизводствен инцентитален икотехномически
субтипринос* (substatum post-production incentital ecotechnomic subticontribution), субстатен предипотребителен инцентитален икотехномически
субтипринос* (substatum before-consumption incentital ecotechnomic subticontribution), субстатен посреднически инцентитален икотехномически субтипринос*
(substatum
intermediationary
incentital
ecotechnomic
subticontribution), субстатен бизнес икотехномически субтипринос*
(business incentital ecotechnomic subticontribution), субстатен алокативен инцентитален икотехномически субтипринос* (substatum allocative incentital
ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (individual substatum incentital
ecotechnomic subticontribution), фирмен субстатен инцентитален икотехномически субтипринос*
(firm substatum incentital ecotechnomic
subticontribution), обществен субстатен инцентитален икотехномически
субтипринос* (social substatum incentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен инцентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (substatum incentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
субстатен инцентитален създаван икотехномически субтипринос*
(substatum incentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния инцентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (unimak26
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ing substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат* (unimaking
incentital ecotechnomic subtisubstatum)], (2) съзидателен субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (making substatum incentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен инцентитален
икотехномически субтисубстат* (making incentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) изпълнителен субстатен инцентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически
субтисубстат* (implementationary incentital ecotechnomic subtisubstatum)], (4)
творчески субстатен инцентитален икотехномически субтипринос*
(creative substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически субтисубстат* (creative incentital
ecotechnomic subtisubstatum)], (5) работен субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (working substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически субтисубстат* (working incentital ecotechnomic subtisubstatum)], (6) сътворителен
субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (performing substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен
инцентитален икотехномически субтисубстат* (performing incentital
ecotechnomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икономически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Инцентитален
икотехномически субтипринос
(ИЦИТСП)
(инцентитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТСП

Субстатен
ИЦИТСП

Запасов
ИЦИТСП

Сустатантен
ИЦИТСП

(инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(инцентитален
икотехномически субтизапас;

(инцентитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно същество на
ИЦИТСП]

[външно същество на
ИЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТСП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТСП

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

(работен инцентитален икотехномически субтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиинцентит)

работен субстатен икотехномически субтиинцентит)

работен запасов
икотехномически субтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТСП

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически субтиинцентит)

творчески запасов икотехномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиинцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

31

245

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТСП

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

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

Съзидателен
(изгоден)
сустатитен
ИЦИТСП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТСП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(substatum transcentital economic interest) – същото като субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтитрансцентит.
СУБСТАТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (substatum transcentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически обтитрансцентит, субстатна трансцентитална икотехномическа заделеност, субстатна трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) – субстатен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище и
34

248

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като обективна проекция количествено определя като обективна даденост
приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на субстатен икотехномически субект [на обективностен субстатен икотехномически субект* (objectivitical substatum ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния
икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтисубстатност* (ecotechnomic obtisustatitness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният
трансцентитален икотехномически обтипринос е субстатен икотехномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна субстатна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
обективностна субстатна оценка, т.е. е обективно-обективностна субстатна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical substatum ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна субстатна икотехномическа оценка* (objectiveneous substatum ecotechnomic appraisement). Субстатният трансцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване
на субстатната трансцентитална икотехномическа обтиенергия (substatum transcentital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на
приложената субстатна трансцентитална икотехномическа обтиактивност
(вж. субстатна трансцентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна трансцентитална икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икотехномическа обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически
обтипринос (наред със субстатния уницентитален икотехномически обтипринос, субстатния центитален икотехномически обтипринос и субстатния
инцентитален икотехномическа обтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено
друго, под субстатен икотехномически обтипринос обикновено се подразбира
субстатният трансцентитален икотехномически обтипринос.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на субстатното трансцентитално
икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатният трансцентитален икотехномически обтипринос са:
субстатен възпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum reproductional transcentital ecotechnomic obticontribution),
субстатен производствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum production transcentital ecotechnomic obticontribution), субстатен разменен трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum
exchange transcentital ecotechnomic obticontribution), субстатен разпределителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum distributional transcentital ecotechnomic obticontribution), субстатен потребителен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum consumption
transcentital ecotechnomic obticontribution), субстатен стопанствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum protoecotechnomizing
transcentital ecotechnomic obticontribution), субстатен следпроизводствен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum postproduction transcentital ecotechnomic obticontribution), субстатен предипотребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum
before-consumption transcentital ecotechnomic obticontribution), субстатен посреднически трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum
intermediationary transcentital ecotechnomic obticontribution), субстатен бизнес
трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum business transcentital ecotechnomic obticontribution), субстатен алокативен трансцентитален икотехномически обтипринос* (substatum allocative transcentital
ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (individual substatum transcentital ecotechnomic obticontribution), фирмен субстатен трансцентитален
икотехномически обтипринос* (firm substatum transcentital ecotechnomic obticontribution), обществен субстатен трансцентитален икотехномически
обтипринос* (social substatum transcentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute
substatum transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative substatum
transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (labourly-determinate substatum transcentital ecotech37
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic obticontribution) и физическо-определен субстатен трансцентитален
икотехномически обтипринос* (physically-determinate substatum transcentital
ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен трансцентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (substatum transcentital assimilated ecotechnomic obticontribution)
и субстатен трансцентитален създаван икотехномически обтипринос*
(substatum transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния трансцентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(unimaking substatum transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат* (unimaking transcentital ecotechnomic obtisubstatum)], (2) съзидателен субстатен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (making substatum transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат* (making transcentital ecotechnomic
obtisubstatum)], (3) изпълнителен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary substatum transcentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически обтисубстат* (implementationary transcentital ecotechnomic obtisubstatum)], (4) творчески субстатен трансцентитален икотехномически
обтипринос* (creative substatum transcentital ecotechnomic obticontribution)
[същото като творчески трансцентитален икотехномически обтисубстат* (creative transcentital ecotechnomic obtisubstatum)], (5) работен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (working substatum
transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически обтисубстат* (working transcentital ecotechnomic obtisubstatum)], (6) сътворителен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing substatum transcentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически обтисубстат* (performing transcentital ecotechnomic obtisubstatum)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния трансцентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – трансцентитален икотехномически обтипринос)

Трансцентитален икотехномически обтипринос
(ТЦИТОП)
(трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ТЦИТОП

Субстатен
ТЦИТОП

Запасов
ТЦИТОП

Сустатантен
ТЦИТОП

(трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
обтизапас;

(трансцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно същество на
ТЦИТОП]

[външно същество на
ТЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТОП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТОП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТОП

(работен трансцентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически обтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически обтитрансцентит)

работен запасов икотехномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТОП

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически обтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

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

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална
икотехтална икотехномическа
номическа полползваема
обзваема обтизатизадоволедоволеност}
ност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

256

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТОП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТОП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

(вид съдържание на икотехномически сустит)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТОП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (substatum transcentital ecotechnomic contribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически трансцентит,
(*) – субстатен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икотехномически субект [на обективностен субстатен икотехномически
субект* (objectivitical substatum ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото
45
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като субстатен икотехномически субтитрансцентит и като субстатно икотехтомическо усърдие) и субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтитрансцентит и като субстатен трансцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически
принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субстатност* (ecotechnomic sustatitness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният трансцентитален икотехномически
принос е форма на съществуване на субстатната трансцентитална икотехномическа енергия (substatum transcentital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна трансцентитална икотехномическа активност (вж. субстатна трансцентитална икотехномическа
дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна трансцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икотехномическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на субстатното трансцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически
принос (наред със субстатния уницентитален икономически принос, субстатния центитален икотехномически принос и субстатния инцентитален
икотехномически принос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под субстатен
икотехномически принос обикновено се подразбира субстатният трансцентитален икотехномически принос
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на субстатното трансцентитално икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатния трансцентитален икотехномически принос са (1) субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос (субстатен икотехномически субтитрансцентит) и (2) субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос (субстатен икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатния трансцентитален икотехномически принос са: субстатен възпроизводствен трансцентитален икотехномически принос*
(substatum reproductional transcentital ecotechnomic contribution), субстатен
производствен трансцентитален икотехномически принос* (substatum
production transcentital ecotechnomic contribution), субстатен разменен трансцентитален икотехномически принос* (substatum exchange transcentital
ecotechnomic contribution), субстатен разпределителен трансцентитален
икотехномически принос* (substatum distributional transcentital ecotechnomic
contribution), субстатен потребителен трансцентитален икотехномически принос* (substatum consumption transcentital ecotechnomic contribution), субстатен стопанствен трансцентитален икотехномически принос* (substatum protoeconomizing transcentital ecotechnomic contribution), субстатен
следпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (substatum post-production transcentital ecotechnomic contribution), субстатен предипотребителeн трансцентитален икотехномически принос* (substatum
before-consumption transcentital ecotechnomic contribution), субстатен посреднически трансцентитален икотехномически принос* (intermediationary
substatum transcentital ecotechnomic contribution), субстатен бизнес икотехномическии принос* (substatum business transcentital ecotechnomic
contribution), субстатен алокативен трансцентитален икотехномически
принос* (substatum allocative transcentital ecotechnomic contribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален субстатен трансцентитален икотехномически принос* (individual substatum transcentital ecotechnomic contribution), фирмен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (firm substatum
transcentital ecotechnomic contribution), обществен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (social substatum transcentital ecotechnomic
contribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
субстатен трансцентитален икотехномически принос* (absolute substatum
transcentital ecotechnomic contribution) и относителен субстатен трансцен48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титален икотехномически принос* (relative substatum transcentital ecotechnomic contribution), а според факторната икономическа определеност –
трудово-определен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (labourly-determinate substatum transcentital ecotechnomic contribution) и
физическо-определен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (physically-determinate substatum transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен трансцентитален усвояван икотехномически
принос* (substatum transcentital assimilated ecotechnomic contribution) и субстатен трансцентитален създаван икотехномически принос* (substatum
transcentital gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния трансцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (unimaking
substatum transcentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен
трансцентитален икотехномически субстат* (unimaking transcentital
ecotechnomic substatum)], (2) съзидателен субстатен трансцентитален
икотехномически принос* (making substatum transcentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субстат* (making transcentital ecotechnomic substatum)], (3) изпълнителен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (implementationary
substatum transcentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстат* (implementationary transcentital ecotechnomic substatum)], (4) творческио субстатен трансцентитален
икотехномически принос* (creative substatum transcentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически субстат* (creative transcentital ecotechnomic substatum)], (5) работен субстатен
трансцентитален икотехномически принос* (working substatum transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически субстат* (working transcentital ecotechnomic substatum)], (6) сътворителен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (performing substatum transcentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субстат* (performing transcentital ecotechnomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния трансцентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТП – трансцентитален икотехномически принос)

Трансцентитален икотехномически принос
(ТЦИТП)
(трансцентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
ТЦИТП

Субстатен
ТЦИТП

Запасов
ТЦИТП

Сустатантен
ТЦИТП

(трансцентитален икотехномически
сустатит;

(трансцентитален икотехномически
субстат;

(трансцентитален икотехномически
запас;

(трансцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТП]

[вътрешно същество на
ТЦИТП]

[външно същество на
ТЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТП

(работен трансцентитален
икотехномически сустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субстат;

(работен трансцентитален
икотехномически запас;

(работен трансцентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически
трансцентит)

работен субстатен икотехномически трансцентит)

работен запасов икотехномичес-ки трансцентит)

работен сустатантен икотехномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТП

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически запас;

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически
трансцентит)

творчески субстатен икотехномически
трансцентит)

творчески запасов икотехномически трансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

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

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен
техномически икотехномичестрансцентит)
ки трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (substatum transcentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически субтитрансцентит, субстатна икотехномическа ценностност, субстатно икотехномическо усърдие, (*) – субстатен трансцентитален икотехномически
ингредиент, който на същностно равнище и като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически
субект [на обективностен субстатен икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разно56
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един
от конкретните изрази на икотехномическата субтисубстатност*
(ecotechnomic subtisustatitness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният трансцентитален икотехномически субтипринос е субстатен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна субстатна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата обективностна субстатна оценка, т.е. е
субективно-обективностна субстатна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което е същото като
обективистична субстатна икотехномическа оценка* (objectivistical substatum ecotechnomic appraisement). Субстатният трансцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на субстатната трансцентитална икотехномическа субтиенергия (substatum transcentital ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна
трансцентитална икотехномическа субтиактивност (вж. субстатна трансцентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена
субстатна трансцентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икотехномическа
субтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на субстатното трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически субтипринос (наред със субстатния уницентитална икотехномическа
субтипринос, субстатния центитален икотехномически субтипринос и субстатния инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е
посочено друго, под субстатен икотехномически субтипринос обикновено се
подразбира субстатният трансцентитален икотехномически субтипринос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на субстатното трансцентитално
икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатният трансцентитален икотехномически субтипринос са:
субстатен възпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(substatum
reproductional
transcentital
ecotechnomic
subticontribution), субстатен производствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (substatum production transcentital ecotechnomic
subticontribution), субстатен разменен трансцентитален икотехномически
субтипринос* (substatum exchange transcentital ecotechnomic subticontribution),
субстатен разпределителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (substatum distributional transcentital ecotechnomic subticontribution), субстатен потребителен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(substatum consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), субстатен
стопанствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (substatum protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic subticontri-bution), субстатен следпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (substatum post-production transcentital ecotechnomic subticontribution), субстатен предипотребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (substatum before-consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), субстатен посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос* (substatum intermediationary transcentital ecotechnomic subticontribution), субстатен бизнес икотехномически субтипринос* (business transcentital ecotechnomic subticontribution), субстатен алокативен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (substatum allocative transcentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (individual substatum transcentital
ecotechnomic subticontribution), фирмен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (firm substatum transcentital ecotechnomic subticontribution), обществен субстатен трансцентитален икотехномически
субтипринос* (social substatum transcentital ecotechnomic subticontribution) и
т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute
substatum transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative substatum
transcentital ecotechnomic subticontribution), а според факторната икономическа определеност – трудово-определен субстатен трансцентитален ико59
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически субтипринос* (labourly-determinate substatum transcentital
ecotechnomic subticontribution) и физическо-определен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (physically-determinate substatum
transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен трансцентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (substatum transcentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и субстатен трансцентитален създаван икотехномически
субтипринос* (substatum transcentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния трансцентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking substatum transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисубстат*
(unimaking transcentital ecotechnomic subtisubstatum)], (2) съзидателен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making substatum transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстат* (making transcentital
ecotechnomic subtisubstatum)], (3) изпълнителен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary substatum transcentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически субтисубстат* (implementationary transcentital
ecotechnomic subtisubstatum)], (4) творчески субстатен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (creative substatum transcentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически субтисубстат* (creative transcentital ecotechnomic subtisubstatum)], (5)
работен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(working substatum transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически субтисубстат* (working
transcentital ecotechnomic subtisubstatum)], (6) сътворителен субстатен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing substatum
transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтисубстат* (performing transcentital
ecotechnomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икономически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния трансцентитален икотехномически субтипринос и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – трансцентитален икотехномически субтипринос)
Сустатитен
ТЦИТСП

Субстатен
ТЦИТСП

Запасов
ТЦИТСП

Сустатантен
ТЦИТСП

(трансцентитален икотехномически
субтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
субтизапас;

(трансцентитален икотехномически субтисустатант;

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно същество на
ТЦИТСП]

[външно същество на
ТЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТСП]

{сустатитно
икотехномическо усърдие}

{субстатно
икотехномическо усърдие}

{запасово
икотехномическо усърдие}

{сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТСП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа субтипригодност;

сътворително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

сътворително
субстатно
икотехномическо усърдие}

сътворително
запасово икотехномическо
усърдие}

сътворително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

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

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТСП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТСП

(работен трансцентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически субтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически субтитрансцентит)

работен запасов икотехномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

работно сустатитно икотехномическо
усърдие

работно субстатнотно
икотехномическо усърдие

работно запасово икотехномическо
усърдие

работно сустатантно икотехномическо
усърдие

(сустатитно
икотехномическо усилие)}

(субстатно
икотехномическо усилие)}

(запасово икотехномическо
усилие)}

(сустатантно
икотехномическо усилие)}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТСП

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(творчески трансцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически субтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

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

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

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

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

творческо сустатитно икотехномическо
усърдие

творческо субстатно икотехномическо
усърдие

творческо запасово икотехномическо
усърдие

творческо сустатантно икотехномическо
усърдие

(субстатно
икотехномическо учение)}

(запасово икотехномическо
учение)}

(сустатантно
икотехномическо учение)}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(сустатитно
икотехномическо учение)}
(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТСП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;

изпълнително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
субстатно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
запасово икотехномическо
усърдие}

изпълнително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТСП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисус-татит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен сустатантен икотехноми-чески
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодноност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;

съзидателно
сустатитно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
субстатно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
запасово икотехноми-ческо
усърдие}

съзидателно
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;
съзидателно
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТСП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен икотехномически
техномически
субтитрансценсубтиттит)
рансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателно сустатитно икотехноми-ческо усърдие}

унисъзидателно субстатно
икотехномическо усърдие}

униъзидателно запасово
икотехномическо усърдие}

унисъзидателно сустатантно икотехномическо усърдие}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(substatum unicentital economic interest) – същото като субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиуницентит.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (substatum unicentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически обтиуницентит, субстатна уницентитална икотехномическа заделеност, субстатна
уницентитална икотехномическа зададеност, (*) – субстатен уницентитален
икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено
определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически субект
[на обективностен субстатен икотехномически субект* (objectivitical substatum ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос и субстатен инцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и
един от конкретните изрази на икотехномическата обтисубстатност*
(ecotechnomic obtisubstatness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният уницентитален икотехномически обтипринос е субстатен икотехномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана обективностна субстатна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна субстатна оценка, т.е. е обективно-обективностна субстатна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна субстатна икотехномическа оценка* (objectiveneous substatum
ecotechnomic appraisement). Субстатният уницентитален икотехномически
обтипринос е форма на съществуване на субстатната уницентитална
икотехномическа обтиенергия (substatum unicentital ecotechnomic obtienergy)
и отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икотехномическа обтиактивност (вж. субстатна уницентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална
икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

СБ уницентитална икономическа
значимост;
СБ икономически
уницентит
(СБ уницентитално икономическо
участие;
СБ уницентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатният уницентитален икотехномически обтипринос са: субстатен възпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос*
(substatum reproductional unicentital ecotechnomic obticontribution), субстатен
производствен уницентитален икотехномически обтипринос* (substatum
production unicentital ecotechnomic obticontribution), субстатен разменен уницентитален икотехномически обтипринос* (substatum exchange unicentital
ecotechnomic obticontribution), субстатен разпределителен уницентитален
икотехномически обтипринос* (substatum distributional unicentital ecotechnomic obticontribution), субстатен потребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (substatum consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), субстатен стопанствен уницентитален икотехномически
обтипринос* (substatum protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic obticontribution), субстатен следпроизводствен уницентитален икотехномически
обтипринос* (substatum post-production unicentital ecotechnomic obticontribution), субстатен предипотребителен уницентитален икотехномически
обтипринос* (substatum before-consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), субстатен посреднически уницентитален икотехномически обтипринос*
(substatum
intermediationary
unicentital
ecotechnomic
obticontribution), субстатен бизнес уницентитален икотехномически обтипринос* (substatum business unicentital ecotechnomic obticontribution), субстатен алокативен уницентитален икотехномически обтипринос* (substatum allocative unicentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален субстатен уницентитален икотехномически обтипринос*
(individual substatum unicentital ecotechnomic obticontribution), фирмен субстатен уницентитален икотехномически обтипринос* (firm substatum
unicentital ecotechnomic obticontribution), обществен субстатен уницентитален икотехномически обтипринос* (social substatum unicentital
ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен уницентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (substatum unicentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
субстатен уницентитален създаван икотехномически обтипринос* (substatum unicentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния уницентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзида70
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен субстатен уницентитален икотехномически обтипринос* (unimaking substatum unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисубстат* (unimaking
unicentital ecotechnomic obtisubstatum)], (2) съзидателен субстатен уницентитален икотехномически обтипринос* (making substatum unicentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен уницентитален
икотехномически обтисубстат* (making unicentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) изпълнителен субстатен уницентитален икотехномически
обтипринос* (implementationary substatum unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен уницентитален икотехномически
обтисубстат* (implementationary unicentital ecotechnomic obtisubstatum)], (4)
творчески субстатен уницентитален икотехномически обтипринос*
(creative substatum unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически обтисубстат* (creative unicentital
ecotechnomic obtisubstatum)], (5) работен субстатен уницентитален икотехномически обтипринос* (working substatum unicentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически
обтисубстат* (working unicentital ecotechnomic obtisubstatum)], (6) сътворителен субстатен уницентитален икотехномически обтипринос* (performing substatum unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически обтисубстат* (performing unicentital ecotechnomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на уницентиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Уницентитален икотехномически обтипринос
(УЦИТОП)
(уницентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТОП

Субстатен
УЦИТОП

Запасов
УЦИТОП

Сустатантен
УЦИТОП

(уницентитален икотехномически обтисустатит;

(уницентитален икотехномически обтисубстат;

(уницентитален
икотехномически обтизапас;

(уницентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТОП]

[вътрешно същество на
УЦИТОП]

[външно същество на
УЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТОП

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

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

ние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТОП

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

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТОП
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТОП

Работен (сметен) запасов
УЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТОП

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически обтизапас;

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиуницентит)

работен субстатен икотехномически обтиуницентит)

работен запасов
икотехномически
обтиуницентит)

работен сустатантен икотехномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТОП]

[работно външно
състояние на
външното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
УЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТОП

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

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
обтизапас;

(творчески уницентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески субстатен икотехномически обтиуницентит)

творчески запасов икотехномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиуницентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперс-танта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески
(ползваем)
УЦИТОП

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТОП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

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

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТОП]

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

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа
суперстанта)

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

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТОП

Съзидателен (изгоден) запасов
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
УЦИТОП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

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

(съзидателен
уницентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание
на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

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

77

291

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТОП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен
уницентитален
икотехномически
обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(substatum unicentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически уницентит, (*) – субстатен
уницентитален икотехномически ингредиент, който количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен субстатен икотехномически субект* (objectivitical substatum
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); субстатен трансцентитален икотехномически принос и субстатен инцентитален икотехномически принос, взети за78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едно в тяхното цялостно единство; общо понятие за субстатен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически
субтиуницентит и като субстатно икотехтомическа феност) и субстатен
уницентитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиуницентит и като субстатен уницентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на
икотехномическата субстатност* (ecotechnomic substatness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическия субстанция)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на субстатната уницентитална икотехномическа енергия (substatum unicentital
ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна
уницентитална икотехномическа активност (вж. субстатна уницентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икотехномическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически принос (вж.
фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ уницентитална икономическа
значимост;
СБ икономически
уницентит
(СБ уницентитално икономическо
участие;
СБ уницентитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатния уницентитален икотехномически принос са (1) субстатен уницентитален
икотехномически субтипринос (субстатен икотехномически субтиуницентит) и (2) субстатен уницентитален икотехномически обтипринос (субстатен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатния уницентитален икотехномически принос са: субстатен възпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (substatum reproductional unicentital ecotechnomic contribution), субстатен производствен уницентитален икотехномически принос* (substatum production
unicentital ecotechnomic contribution), субстатен разменен уницентитален
икотехномически принос* (substatum exchange unicentital ecotechnomic contribution), субстатен разпределителен уницентитален икотехномически
принос* (substatum distributional unicentital ecotechnomic contribution), субстатен потребителен уницентитален икотехномически принос* (substatum
consumption unicentital ecotechnomic contribution), субстатен стопанствен
уницентитален икотехномически принос* (substatum protoeconomizing
unicentital ecotechnomic contribution), субстатен следпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (substatum post-production unicentital
ecotechnomic contribution), субстатен предипотребителeн уницентитален
икотехномически принос* (substatum before-consumption unicentital ecotechnomic contribution), субстатен посреднически уницентитален икотехномически принос* (intermediationary substatum unicentital ecotechnomic
contribution), субстатен бизнес икотехномическии принос* (substatum
business unicentital ecotechnomic contribution), субстатен алокативен уницентитален икотехномически принос* (substatum allocative unicentital
ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален субстатен уницентитален икотехномически принос* (individual substatum unicentital ecotechnomic contribution), фирмен субстатен уницентитален икотехномически
принос* (firm substatum unicentital ecotechnomic contribution), обществен субстатен уницентитален икотехномически принос* (social substatum unicentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен уницентитален усвояван икотехномически
принос* (substatum unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и субста-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен уницентитален създаван икотехномически принос* (substatum
unicentital gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния уницентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен
субстатен уницентитален икотехномически принос* (unimaking substatum
unicentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически субстат* (unimaking unicentital ecotechnomic
substatum)], (2) съзидателен субстатен уницентитален икотехномически
принос* (making substatum unicentital ecotechnomic contribution) [същото като
съзидателен уницентитален икотехномически субстат* (making unicentital ecotechnomic substatum)], (3) изпълнителен субстатен уницентитален
икотехномически принос* (implementationary substatum unicentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен уницентитален икотехномически субстат* (implementationary unicentital ecotechnomic substatum)], (4)
творческио субстатен уницентитален икотехномически принос* (creative
substatum unicentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически субстат* (creative unicentital ecotechnomic
substatum)], (5) работен субстатен уницентитален икотехномически принос* (working substatum unicentital ecotechnomic contribution) [същото като работен уницентитален икотехномически субстат* (working unicentital
ecotechnomic substatum)], (6) сътворителен субстатен уницентитален
икотехномически принос* (performing substatum unicentital ecotechnomic
contribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически
субстат* (performing unicentital ecotechnomic substatum)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически
принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатния уницентитален икотехномически принос и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИТП – уницентитален икотехномически принос)

Уницентитален икотехномически принос
(УЦИТП)
(уницентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
УЦИТП

Субстатен
УЦИТП

Запасов
УЦИТП

Сустатантен
УЦИТП

(уницентитален икотехномически
сустатит;

(уницентитален икотехномически
субстат;

(уницентитален икотехномически
запас;

(уницентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТП]

[вътрешно същество на
УЦИТП]

[външно същество на
УЦИТП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
уницентит)

сътворителен
запасов икотехномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
УЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТП

Работен (сметен) запасов
УЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТП

(работен уницентитален
икотехномически сустатит;

(работен уницентитален
икотехномически субстат;

(работен уницентитален
икотехномически запас;

(работен уницентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически уницентит)

работен субстатен икотехномически уницентит)

работен запасов икотехномически уницентит)

работен сустатантен икотехномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов УЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТП

(творчески уницентитален
икотехномически сус-татит;

(творчески уницентитален
икотехномически субстат;

(творчески
уницентитален
икотехномически запас;

(творческиуницентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически уницентит)

творчески субстатен икотехномически уницентит)

творчески запасов икотехномически уницентит)

творчески сустатантен икотехномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТП

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически субстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически запас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сус-татит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстантит)

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

съзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
УЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (substatum unicentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически субтиуницентит, субстатна икотехномическа феност, (*) – субстатен уницентитален
икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически субект
[на обективностен субстатен икотехномически субект* (objectivitical
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос и субстатен инцентитален икотех89
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и
един от конкретните изрази на икотехномическата субтисубстатност*
(ecotechnomic subtisubstatness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният уницентитален икотехномически субтипринос е субстатен икотехномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана обективностна субстатна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна субстатна оценка, т.е. е субективно-обективностна субстатна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична субстатна икотехномическа оценка* (objectivistical substatum
ecotechnomic appraisement). Субстатният уницентитален икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на субстатната уницентитална икотехномическа субтиенергия (substatum unicentital ecotechnomic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална
икотехномическа субтиактивност (вж. субстатна уницентитална
икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна
уницентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена субстатна уницентитална икотехномическа субтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на субстатния
икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо
участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст
се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатният уницентитален икотехномически субтипринос са:
субстатен възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (substatum reproductional unicentital ecotechnomic subticontribution), субстатен производствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(substatum production unicentital ecotechnomic subticontribution), субстатен
разменен уницентитален икотехномически субтипринос* (substatum exchange unicentital ecotechnomic subticontribution), субстатен разпределителен
уницентитален икотехномически субтипринос* (substatum distributional
unicentital ecotechnomic subticontribution), субстатен потребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (substatum consumption unicentital
ecotechnomic subticontribution), субстатен стопанствен уницентитален
икотехномически субтипринос* (substatum protoecotechnomizing unicentital
ecotechnomic subticontri-bution), субстатен следпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (substatum post-production unicentital
ecotechnomic subticontribution), субстатен предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (substatum before-consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), субстатен посреднически уницентитален икотехномически субтипринос* (substatum intermediationary unicentital
ecotechnomic subticontribution), субстатен бизнес икотехномически субтипринос* (business unicentital ecotechnomic subticontribution), субстатен алокативен уницентитален икотехномически субтипринос* (substatum allocative
unicentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален субстатен уницентитален икотехномически субтипринос* (individual substatum unicentital ecotechnomic subticontribution), фирмен субстатен уницентитален икотехномически субтипринос* (firm substatum unicentital ecotechnomic subticontribution), обществен субстатен уницентитален икотехномически субтипринос* (social substatum unicentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен уницентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (substatum unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution)
и субстатен уницентитален създаван икотехномически субтипринос*
(substatum unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния уницентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзида92
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен субстатен уницентитален икотехномически субтипринос* (unimaking substatum unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисубстат* (unimaking
unicentital ecotechnomic subtisubstatum)], (2) съзидателен субстатен уницентитален икотехномически субтипринос* (making substatum unicentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен уницентитален
икотехномически субтисубстат* (making unicentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) изпълнителен субстатен уницентитален икотехномически
субтипринос* (implementationary substatum unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен уницентитален икотехномически
субтисубстат* (implementationary unicentital ecotechnomic subtisubstatum)],
(4) творчески субстатен уницентитален икотехномически субтипринос*
(creative substatum unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
творчески уницентитален икотехномически субтисубстат* (creative
unicentital ecotechnomic subtisubstatum)], (5) работен субстатен уницентитален икотехномически субтипринос* (working substatum unicentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически субтисубстат* (working unicentital ecotechnomic subtisubstatum)], (6) сътворителен субстатен уницентитален икотехномически
субтипринос* (performing substatum unicentital ecotechnomic subticontribution)
[същото като сътворителен уницентитален икотехномически субтисубстат* (performing unicentital ecotechnomic subtisubstatum)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икономически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Уницентитален икотехномически
субтипринос
(УЦИТСП)
(уницентитален икотехномически
субтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТСП

Субстатен
УЦИТСП

Запасов
УЦИТСП

Сустатантен
УЦИТСП

(уницентитален икотехномически
субтисустатит;

(уницентитален икотехномически субтисубстат;

(уницентитален
икотехномически субтизапас;

(уницентитален икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уни-центит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТСП]

[вътрешно същество на
УЦИТСП]

[външно същество на
УЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТСП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субти-апас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на външното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

95

309

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТСП

Работен (сметен)
субстатен
УЦИТСП

Работен (сметен) запасов
УЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТСП

(работен уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически
субтизапас;

(работен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиуницентит)

работен субстатен икотехномически субтиуницентит)

работен запасов
икотехномически субтиуницен-тит)

работен сустатантен икотехномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уни- {сустатант-на
уницентиталцентитална
на икотехноикотехномичесмическа сметка сметна субна субтизадотизадоволеволеност}
ност}
(разновидност
(разновидност на
(разновидност
на форма на
форма на икона форма на
икотехномичестехномическа
икотехномики сустант)
субстанция)
ческа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
УЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТСП

(творчески
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически субтиуницентит)

творчески запасов икотехномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

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

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

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТСП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икотехномически субтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен икотехноми-чески
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
УЦИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
УЦИТСП

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТСП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномичес-ки субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (substatum
centital economic interest) – същото като субстатна центитална икономическа
обтизначимост и субстатен икономически обтицентит.
СУБСТАТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС*
(substatum centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически обтицентит, субстатна
центитална икотехномическа заделеност, субстатна центитална икотехномическа зададеност, (*) – субстатен центитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна
даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в ка100
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен субстатен икотехномически субект* (objectivitical substatum ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос и субстатен инцентитален икотехномически обтипринос (то е или субстатен трансцентитален икотехномически
обтипринос, или субстатен инцентитален икотехномически обтипринос, но не
и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на
центиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness)
(икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическия
субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният центитален икотехномически обтипринос е субстатен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна субстатна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
обективностна субстатна оценка, т.е. е обективно-обективностна субстатна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical substatum ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна субстатна икотехномическа оценка* (objectiveneous substatum ecotechnomic appraisement). Субстатният центитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на
субстатната центитална икотехномическа обтиенергия (substatum
centital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
субстатна центитална икотехномическа обтиактивност (вж. субстатна
центитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
субстатна центитална икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна центитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното центитално икореномическо
обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на субстатното центитално икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатният центитален икотехномически обтипринос са: субстатен възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос*
(substatum reproductional centital ecotechnomic obticontribution), субстатен
производствен центитален икотехномически обтипринос* (substatum
production centital ecotechnomic obticontribution), субстатен разменен центитален икотехномически обтипринос* (substatum exchange centital ecotechnomic obticontribution), субстатен разпределителен центитален икотехномически обтипринос* (substatum distributional centital ecotechnomic obticontribution), субстатен потребителен центитален икотехномически обтипринос* (substatum consumption centital ecotechnomic obticontribution), субстатен стопанствен центитален икотехномически обтипринос* (substatum
protoecotechnomizing centital ecotechnomic obticontribution), субстатен следпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (substatum postproduction centital ecotechnomic obticontribution), субстатен предипотребителен центитален икотехномически обтипринос* (substatum beforeconsumption centital ecotechnomic obticontribution), субстатен посреднически
центитален икотехномически обтипринос* (substatum intermediationary
centital ecotechnomic obticontribution), субстатен бизнес центитален икотехномически обтипринос* (substatum business centital ecotechnomic obticontribution), субстатен алокативен центитален икотехномически обтипринос* (substatum allocative centital ecotechnomic obticontribution) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален субстатен центитален икотехномически обтипринос* (individual substatum centital ecotechnomic obticontribution), фирмен субстатен
центитален икотехномически обтипринос* (firm substatum centital ecotechnomic obticontribution), обществен субстатен центитален икотехномически обтипринос* (social substatum centital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен центитален усвояван икотехномически обтипринос* (substatum centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и субстатен центитален създаван икотехномически обтипринос* (substatum
centital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния центитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен
субстатен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking substatum centital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически обтисубстат* (unimaking centital ecotechnomic obtisubstatum)], (2) съзидателен субстатен центитален икотехномически обтипринос* (making substatum centital ecotechnomic obticontribution)
[същото като съзидателен центитален икотехномически обтисубстат*
(making centital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) изпълнителен субстатен
центитален икотехномически обтипринос* (implementationary substatum
centital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически обтисубстат* (implementationary centital ecotechnomic
obtisubstatum)], (4) творчески субстатен центитален икотехномически
обтипринос* (creative substatum centital ecotechnomic obticontribution) [същото
като творчески центитален икотехномически обтисубстат* (creative centital ecotechnomic obtisubstatum)], (5) работен субстатен центитален икотехномически обтипринос* (working substatum centital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен центитален икотехномически обтисубстат* (working centital ecotechnomic obtisubstatum)], (6) сътворителен субстатен центитален икотехномически обтипринос* (performing substatum
centital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически обтисубстат* (performing centital ecotechnomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Центитален
икотехномически обтипринос
(ЦТИТОП)
(центитален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТОП

Субстатен
ЦТИТОП

Запасов
ЦТИТОП

Сустатантен
ЦТИТОП

(центитален
икотехномически обтисустатит;

(центитален
икотехномически обтисубстат;

(центитален
икотехномически обтизапас;

(центитален
икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно същество на
ЦТИТОП]

[външно същество на
ЦТИТОП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТОП

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТОП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТОП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТОП

(работен центитален икотехномически обтисустатит;

(работен центитален икотехномически обтисубстат;

(работен центитален икотехномически обтизапас;

(работен центитален икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтицентит)

работен субстатен икотехномически обтицентит)

работен запасов
икотехномически обти-центит)

работен сустатантен икотехномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ЦТИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТОП

(творчески центитален икотехномически
обтисустатит;

(творчески центита-лен икотехномически
обтисубстат;

(творчески центитален икотехномически обтизапас;

(творчески центитален икотехномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтицентит)

творчески субстатен икотехномически обтицентит)

творчески запасов икотехномически обтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТОП

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

109

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТОП

(изпълнителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
запасов икотехномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{запасова центитална икотехномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТОП

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
обтизапас;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

съзидателен запасов икотехномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) запасов
ЦТИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТОП

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(substatum centital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), субстатен икотехномически центит, (*) – субстатен центитален икотехномически ингредиент, който количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен
субстатен икотехномически субект* (objectivitical substatum ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); общо понятие за субстатен трансцентитален икотехномически принос и субстатен инцентитален икотехномически принос (то е или
субстатен трансцентитален икотехномически принос, или субстатен инценти111
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икотехномически принос, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно
единство); общо понятие за субстатен центитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтицентит и като субстатно икотехтомическа феност) и субстатен центитален икотехномически
обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтицентит и като
субстатен центитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика);
една от разновидностите на центиталния икотехномически принос (вж.) и
един от конкретните изрази на икотехномическата субстатност*
(ecotechnomic substatness) (икотехномическият субстат е типична реализация
на икотехномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатният центитален икотехномически принос е форма
на съществуване на субстатната центитална икотехномическа енергия
(substatum centital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна центитална икотехномическа активност (вж. субстатна
центитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна центитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна центитална икотехномическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на субстатното центитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатния икотехномически
принос (вж. фиг. 1).

112

326

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на субстатното центитално икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатния центитален икотехномически принос са (1) субстатен центитален икотехномически субтипринос (субстатен икотехномически субтицентит) и (2)
субстатен центитален икотехномически обтипринос (субстатен икотехномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатния центитален икотехномически принос са: субстатен
възпроизводствен центитален икотехномически принос* (substatum
reproductional centital ecotechnomic contribution), субстатен производствен
центитален икотехномически принос* (substatum production centital
ecotechnomic contribution), субстатен разменен центитален икотехномически принос* (substatum exchange centital ecotechnomic contribution), субстатен разпределителен центитален икотехномически принос* (substatum
distributional centital ecotechnomic contribution), субстатен потребителен
центитален икотехномически принос* (substatum consumption centital
ecotechnomic contribution), субстатен стопанствен центитален икотехномически принос* (substatum protoeconomizing centital ecotechnomic contribution), субстатен следпроизводствен центитален икотехномически
принос* (substatum post-production centital ecotechnomic contribution), субстатен предипотребителeн центитален икотехномически принос* (substatum
before-consumption centital ecotechnomic contribution), субстатен посреднически центитален икотехномически принос* (intermediationary substatum
centital ecotechnomic contribution), субстатен бизнес икотехномически принос* (substatum business centital ecotechnomic contribution), субстатен алокативен центитален икотехномически принос* (substatum allocative centital
ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален субстатен центитален икотехномически принос* (individual substatum centital ecotechnomic
contribution), фирмен субстатен центитален икотехномически принос*
(firm substatum centital ecotechnomic contribution), обществен субстатен центитален икотехномически принос* (social substatum centital ecotechnomic
contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен центитален усвояван икотехномически принос* (substatum centital assimilated ecotechnomic contribution) и субстатен
центитален създаван икотехномически принос* (substatum centital gived
ecotechnomic contribution).
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния центитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен субстатен центитален икотехномически принос* (unimaking substatum centital
ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически субстат* (unimaking centital ecotechnomic substatum)], (2) съзидателен субстатен центитален икотехномически принос* (making substatum centital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически субстат* (making centital ecotechnomic substatum)], (3)
изпълнителен субстатен центитален икотехномически принос* (implementationary substatum centital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически субстат* (implementationary
centital ecotechnomic substatum)], (4) творческио субстатен центитален
икотехномически принос* (creative substatum centital ecotechnomic contribution) [същото като творчески центитален икотехномически субстат*
(creative centital ecotechnomic substatum)], (5) работен субстатен центитален икотехномически принос* (working substatum centital ecotechnomic contribution) [същото като работен центитален икотехномически субстат*
(working centital ecotechnomic substatum)], (6) сътворителен субстатен центитален икотехномически принос* (performing substatum centital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически субстат* (performing centital ecotechnomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Центитален
икотехномически принос
(ЦТИТП)
(центитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ЦТИТП

Субстатен
ЦТИТП

Запасов
ЦТИТП

Сустатантен
ЦТИТП

(центит-ален
икотехномически сустатит;

(центит-ален
икотехномически субстат;

(центитален
икотехномически запас;

(центит-ален
икотехномически сустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТП]

[вътрешно същество на
ЦТИТП]

[външно същество на
ЦТИТП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТП

(сътворителен
центитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
центитален
икотехномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически суста-тант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
центит)

сътворителен
субстатен икотехномически
центит)

сътворителен
запасов икотехномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа пригодност}

{запасова
центитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТП

Работен (сметен) ЦТИТП

(работен центитален икотехномически
сустатит;

(работен центитален икотехномически субстат;

(работен центитален икотехномически
запас;

(работен центитален икотехномически
сустатант;

(работен центитален икотехноми-чески субстантит)

работен сустатитен икотехномически центит)

работен субстатен икотехномически центит)

работен запасов икотехномичес-ки центит)

работен сустатантен икотехномически центит)

[работно външно състояние
на ЦТИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТП]

{сустатитна
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центи-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов ЦТИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТП

(творчески центитален икотехномически сустатит;

(творчески центитален икотехномически субстат;

(творчески
центитален
икотехномически запас;

(творчески центитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически центит)

творчески субстатен икотехномически центит)

творчески запасов икотехномически центит)

творчески сустатантен икотехномически
центит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТП

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
центит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
центит)

изпълнителен
запасов икотехномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка задоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ЦТИТП

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
центитален
икотехномически запас;

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

съзидателен
субстатен икотехномически
центит)

съзидателен
запасов икотехномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа игодноност}

{запасова
центитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

121

335

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТП

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически запас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
центит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (substatum centital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икотехномически субтицентит,
субстатна икотехномическа феност, (*) – субстатен центитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на субстатен икотехномически субект [на обективностен субстатен икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос и субстатен инцентитален икотехномически субтипринос (то е или субстатен трансцентитален икотехномически
субтипринос, или субстатен инцентитален икотехномически субтипринос, но
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите
на центиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните
изрази на икотехномическата субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) (икотехномическият субстат е типична реализация на икотехномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Субстатният центитален икотехномически субтипринос е субстатен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна субстатна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата обективностна субстатна оценка, т.е. е субективнообективностна субстатна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical substatum ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична субстатна икотехномическа оценка* (objectivistical substatum
ecotechnomic appraisement). Субстатният центитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на субстатната центитална икотехномическа субтиенергия (substatum centital ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна центитална икотехномическа субтиактивност (вж. субстатна центитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна центитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна центитална икотехномическа субтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното центиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на субстатния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатен центитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на субстатното центитално икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатният центитален икотехномически субтипринос са: субстатен възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос*
(substatum reproductional centital ecotechnomic subticontribution), субстатен
производствен центитален икотехномически субтипринос* (substatum
production centital ecotechnomic subticontribution), субстатен разменен центитален икотехномически субтипринос* (substatum exchange centital
ecotechnomic subticontribution), субстатен разпределителен центитален
икотехномически субтипринос* (substatum distributional centital ecotechnomic
subticontribution), субстатен потребителен центитален икотехномически
субтипринос* (substatum consumption centital ecotechnomic subticontribution),
субстатен стопанствен центитален икотехномически субтипринос*
(substatum protoecotechnomizing centital ecotechnomic subticontri-bution), субстатен следпроизводствен центитален икотехномически субтипринос*
(substatum post-production centital ecotechnomic subticontribution), субстатен
предипотребителен центитален икотехномически субтипринос* (substatum before-consumption centital ecotechnomic subticontribution), субстатен
посреднически центитален икотехномически субтипринос* (substatum
intermediationary centital ecotechnomic subticontribution), субстатен бизнес
икотехномически субтипринос* (business centital ecotechnomic subticontribution), субстатен алокативен центитален икотехномически субтипринос*
(substatum allocative centital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален субстатен центитален икотехномически субтипринос*
(individual substatum centital ecotechnomic subticontribution), фирмен субстатен центитален икотехномически субтипринос* (firm substatum centital
ecotechnomic subticontribution), обществен субстатен центитален икотехномически субтипринос* (social substatum centital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатен центитален усвояван икотехномически субтипринос* (substatum centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и субстатен центитален създаван икотехномически субтипринос* (substatum
centital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатния центитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен субстатен центитален икотехномически субтипринос* (unimaking
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------substatum centital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен
центитален икотехномически субтисубстат* (unimaking centital ecotechnomic subtisubstatum)], (2) съзидателен субстатен центитален икотехномически субтипринос* (making substatum centital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически субтисубстат* (making centital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) изпълнителен субстатен центитален икотехномически субтипринос* (implementationary
substatum centital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен
центитален икотехномически субтисубстат* (implementationary centital
ecotechnomic subtisubstatum)], (4) творчески субстатен центитален икотехномически субтипринос* (creative substatum centital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически субтисубстат* (creative centital ecotechnomic subtisubstatum)], (5) работен субстатен центитален икотехномически субтипринос* (working substatum centital
ecotechnomic subticontribution) [същото като работен центитален икотехномически субтисубстат* (working centital ecotechnomic subtisubstatum)], (6)
сътворителен субстатен центитален икотехномически субтипринос*
(performing substatum centital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически субтисубстат* (performing
centital ecotechnomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на центиталния икономически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Центитален
икотехномически субтипринос
(ЦТИТСП)
(центитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТСП

Субстатен
ЦТИТСП

Запасов
ЦТИТСП

Сустатантен
ЦТИТСП

(центитален
икотехномически субтисустатит;

(центитален
икотехномически субтисубстат;

(центитален
икотехномически субтизапас;

(центитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно същество на
ЦТИТСП]

[външно същество на
ЦТИТСП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТСП

(сътворителен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
субтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

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

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТСП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТСП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТСП

(работен центитален икотехномически субтисустатит;

(работен центитален икотехномически субтисубстат;

(работен центитален икотехномически субтизапас;

(работен центитален икотехномически субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтицентит)

работен субстатен икотехномически субтицентит)

работен запасов
икотехномически субтицентит)

работен сустатантен икотехномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТСП

(творчески центитален икотехномически
субтисустатит;

(творчески центитален икотехномически субтисубстат;

(творчески центитален икотехномически субтизапас;

(творчески центитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтицентит)

творчески субстатен икотехномически субтицентит)

творчески запасов икотехномически субтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтицентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТСП
Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТСП

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТСП

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТСП

(съзидателен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
субти-запас;

(съзидателен
центитален икотехно-мически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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съзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]
{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ЦТИТСП
ЦТИТСП
Унисъзидател(унисъзидателен (удовлетен центитален
воряващо)
икотехномичесЦТИТСП
ки субтисуста(унисъзидатетит;
лен центитален ико- унисъзидателен
техномически сустатитен икотехномически
субтисубсубтицентит)
стантит)
[цялостно със[цялостно състояние на цятояние на
лостното съЦТИТСП]
щество на
{центитална
ЦТИТСП]
икотехноми{сустатитна
ческа субтиуцентитална
довлетвореикотехноминост}
ческа субтиу(вид икотехнодовлемически специтвореност}
фит)
(вид специфит
на икотехномически сустит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТСП

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУБСТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum ecocorenomic allotment) (субстатен икокореномически задел) – същото като субстатно икокореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (substatum
ecocorenomic allotment) (ки) – във:
субстатна икокореномическа заделеност (същото като субстатно икокореномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
субстатен икокореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като субстатен икокореномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
субстатен икокореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
субстатна центитална икокореномическа заделеност (същото като субстатен икокореномически обтицентит и като субстатно центитално икокореномическо обтиучастие).
СУБСТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (substatum
ecocorenomic givenness) – същото като субстатна икокореномическа ценностност и като субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
СУБСТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (substatum ecocorenomic essence) – вж. икокореномически ексосмисъл и икокореномически
ексосупсенс.
СУБСТАТНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(substatum
ecocorenomic pheness) – същото като субстатен икокореномически субтиинцентит и като субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие
(вж. и икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс).
СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (substatum economic allotment) (ки) – във:
субстатна инцентитална икономическа заделеност (същото като субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиинцентит);
субстатна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и субстатен
икономически обтитрансцентит);
субстатна уницентитална икономическа заделеност (същото като субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиуницентит);
субстатна центитална икономическа заделеност (същото като субстатна центитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтицентит).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (substatum economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатна икономически субективит, (*) – икономически ингредиент, който количествено
определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект [на субективностен субстатен икономически субект*
(substatum subjectivitical economic subject)] за нейния субстатен икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически обективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за субстатна икономическа субтизначимост (същото
като субстатен икономически субтисубективит) и субстатна икономическа
обтизначимост (същото като субстатен икономически обтисубективит и
като субстатен икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата значимост (вж.) и един от конкретните изрази на
икономическата субстатност* (economic substatness) (икономическият субстат е типична реализация на икономическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната икономическа значимост е форма на съществуване на субстатната икономическа енергия
(economic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна икономическа активност (вж. икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икономическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност субстатната икономическа значимост е една от разновидностите на субстатното
икореномическо участие. Субстатната икономическа значимост акцентира
върху дейността на субстатния икономически субект, който формира структурата на субстатния икономическия ингредиент, последният в качеството му на
икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на субстатната
икономическа значимост са: (1) субстатна трансцентитална икономическа
значимост (същото като субстатен икономически трансцентит и като субстатно трансцентитално икономическо участие), (2) субстатна инцентитална икономическа значимост (същото като субстатен икономически инцентит и като субстатно инцентитално икономическо участие), (3) субстатен центитална икономическа значимост (същото като субстатен икономически центит и като субстатно центитално икономическо участие), (4) суб135
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статна уницентитална икономическа значимост (същото като субстатен
икономически уницентит и като субстатно уницентитално икономическо
участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под субстатна икономическа значимост обикновено се подразбира субстатната трансцентитална икономическа значимост.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;

СБ икотехномическа реализираност

СБ икореномическа реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;

СБ икотехномическа зададеност

СБ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Субстатна икономическа значимост и нейните разновидности (СБ – субстатен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЗ
– икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна ИЗ
(икономически сустатит)
[цялостно същество на ИЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически (икономически
инцентит)
центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИЗ

Сустатитна инцентитална ИЗ

Сустатитна
центитална ИЗ

(сустатитен
икономически
уницентит)

(сустатитен
икономически
трансцентит)

(сустатитен
икономически
инцентит)

(сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на външната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит на
икономически
диспозант )
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИЗ
(икономически субстат)
[вътрешно същество на ИЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова ИЗ
(икономически запас)
[външно същество на ИЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Сустатантна
ИЗ
(икономически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИЗ]
(вид икономически сустант)

Субстатна уницентитална ИЗ

Субстатна трансцентитална ИЗ

Субстатна инцентитална ИЗ

Субстатн центитална ИЗ

(субстатен икономически уницентит)

(субстатен икономически трансцентит)

(субстатен икономически инцентит)

(субстатен икономически центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитално ИЗ

Запасова трансцентитално ИЗ

Запасова инцентитално ИЗ

Запасова центитално ИЗ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно същество на външната
определеност на
ИЗ]

[външно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид суперстанта на икономически диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на икономически диспозант)

Сустатантна
уницентитална
ИЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИЗ

Сустатантна
инцентитална
ИЗ

Сустатантно
центитална ИЗ

(сустатантен
икономически
уницентит)

(сустатантен
икономически
трансцентит)

(сустатантен
икономически
инцентит)

(сустатантен
икономически
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[общо същество [общо същество
на общата опна външната
определеност на ределеност на
ИЗ]
ИЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната икономическа значимост са: субстатна възпроизводствена икономическа значимост* (reproductional economic significance),
субстатна производствена икономическа значимост* (substatum production
economic significance), субстатна разменна икономическа значимост*
(substatum exchange economic significance), субстатна разпределителна икономическа значимост* (substatum distributional economic significance), субстатна потребителна икономическа значимост* (substatum consumption
economic significance), субстатна стопанствена икономическа значимост*
(substatum protoeconomizing economic significance), субстатна следпроизводствена икономическа значимост* (substatum post-production economic
significance), субстатна предипотребителна икономическа значимост*
(substatum before-consumption economic significance), субстатна посредническа икономическа значимост* (substatum intermediationary economic
significance), субстатна бизнес икономическа значимост* (substatum
business economic significance), алокативна икономическа значимост*
(substatum allocative economic significance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна икономическа значимост* (individual substatum economic
significance), фирмена субстатна икономическа значимост* (firm substatum
economic significance), обществена субстатна икономическа значимост*
(social substatum economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна усвоявана икономическа значимост* (substatum
assimilated economic significance) и субстатна създавана икономическа значимост* (substatum gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната икономическа значимост са (1) унисъзидателно субстатна
икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически субстат), (2) съзидателно субстатна икономическа значимост (същото като съзидателен икономически субстат), (3) изпълнително субстатна икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически субстат), (4) творческо субстатна икономическа значимост (същото като творчески икономически субстат), (5) работно субстатна икономическа значимост (същото като работен икономически субстат), (6) сътворително субстатна икономическа значимост (същото като сътворителен икономически субстат). Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата зна141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЗ – икономическа значимост)
Сустатитна ИЗ

Субстатна ИЗ

Запасова ИЗ

Сустатантна
ИЗ

(икономически сустатит)

(икономически субстат)

(икономически запас)

(икономически сустатант)

[цялостно същество на ИЗ]

[вътрешно същество на ИЗ]

[външно същество на ИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИЗ

(сътворителен
икономически субстантит)

(сътворителен
икономически
сустатит)

(сътворителен
икономически
субстат)

(сътворителен
икономически
запас)

(сътворителен
икономически
сустатант)

[общо понятие
за състояние
на ИЗ]

[общо състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЗ]

[общо състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
пригодност}

{субстатна
икономическа
пригодност}

{запасова икономическа пригодност}

{сустатантна
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономичесски сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

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

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

Работна (сметна) сустатитна
ИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЗ

Работна (сметна) запасова ИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЗ

(работен икономически сустатит)

(работен икономически субстат)

(работен икономически запас)

(работен икономически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна
задоволеност}

{запасова икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЗ

Творческа (ползваема) субстатно ИЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЗ

(творчески икономически сустатит)

(творчески икономически субстат)

(творчески икономически запас)

(творчески икономически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на ИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

144

358

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически субстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЗ]
{икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна ИЗ

(изпълнителен
икономически
сустатит)

(изпълнителен
икономически
субстат)

(изпълнителен
икономически
запас)

(изпълнителен
икономически
сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЗ]

[външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
задоволеност}

{субстатна
икономическа
задоволеност}

{запасова икономическа задоволеност}

{сустатантна
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЗ

Съзидателна
(изгодн) субстатна ИЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЗ

(съзидателен
икономически
сустатит)

(съзидателен
икономически
субстат)

(съзидателен
икономически
запас)

(съзидателен
икономически
сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЗ]

{сустатитна
икономическа
изгодност}

{субстатна
икономическа
игодноност}

{запасова икономическа изгодност}

{сустатантна
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатитна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) субстатна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) запасова ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ИЗ

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

СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ (economic significance)
(ки) – във:
субстатна икономическа значимост;
субстатна инцентитална икономическа значимост;
субстатна трансцентитална икономическа значимост;
субстатна уницентитална икономическа значимост;
субстатна центитална икономическа значимост.
СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (substatum
economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
субстатен икономически обтисубективит, субстатен икономически интерес, (*) – икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икономически субект [на субективностен субстатен икономически субект*
(subjectivitical substatum economic subject)] за нейния субстатен икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиобективит)
в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата об146
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисубстатност* (economic obtisubstatness) (икономическият субстат е типична
реализация на икономическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната икономическа обтизначимост е субстатен
икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна субстатна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субективностна субстатна оценка, т.е. е обективносубективностна субстатна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
substatum economic appraisement), което е същото като субектностна субстатна икономическа оценка* (subjectiveneous substatum economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност тя е
една от разновидностите на икореномическото уобтиучастие. Субстатната
икономическа обтизначимост е форма на съществуване на субстатната
икономическа обтиенергия (substatum economic obtienergy) и отношение на
признаване на приложената субстатна икономическа обтиактивност (вж.
икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна
икономическа обтипотенциалност (също).
Субстатната икономическа обтизначимост е обективен субстатен икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим субстатен икономически ингредиент* (objectively-indispensable substatum economic ingredient) [на
обективно-изискван субстатен икономически ингредиент* (objectivelyrequired substatum economic ingredient)] и в частност – на обективнонеобходима субстатна икономическа значимост* (objectively-indispensable
substatum economic significance) [на обективно-изисквана субстатна икономическа значимост* (objectively-required substatum economic significance]. Посвоята природа той е оптимален субстатен икономически ингредиент*
(optimal substatum economic ingredient) [в частност оптимална субстатна
икономическа значимост* (optimal substatum economic significance)] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж.
ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на
икономическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел
на икономическата система, математическо моделиране на икономическите
системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиент147
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
обективнонеобходима субстатна икономическа значимост* (individual
objectively-indispensable substatum economic significance) (съкратено: индивидуалнонеобходима субстатна икономическа значимост), фирмена обективнонеобходима субстатна икономическа значимост* (firm objectivelyindispensable substatum economic significance) (съкратено: фирменонеобходима
субстатна икономическа значимост), обществена обективнонеобходима
субстатна икономическа значимост* (social objectively-indispensable substatum economic significance) (съкратено: общественонеобходима субстатна
икономическа значимост) и т.н.
Субстатната икономическата обтизначимост акцентира върху дейността
на субстатния икономически субект, който формира структурата на субстатния
икономически обтиингредиент, последният в качеството му на икономически
диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на субстатната икономическа обтизначимост са: (1) субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтитрансцентит и същото като субстатен трансцентитална икономическа заделеност и като субстатен
трансцентитален икономически интерес), (2) субстатна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтиинцентит и същото като субстатна инцентитална икономическа заделеност и
като субстатен инцентитален икономически интерес), (3) субстатна центитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически
обтицентит и същото като субстатна центитална икономическа заделеност
и като субстатен центитален икономически интерес), (4) субстатна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтиуницентит и същото като субстатен уницентитална икономическа
заделеност и като субстатен уницентитален икономически интерес) (фиг. 1 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под субстатна икономическа обтизначимост
обикновено се подразбира субстатната трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на субстатната икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Субстатна икономическа обтизначимост и нейните разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИОЗ – икономическа обтизначимост)

Икономическа
обтизначимост
(ИОЗ)
(икономически
субстантит)

Сустатитна
ИОЗ
(икономически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически обтиинцентит)

(икономически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие за определност на
ИОЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИОЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатитна инцентитална
ИОЗ

Сустатитна
центитална
ИОЗ

(сустатитен
икономически
обтиуницентит)

(сустатитен икономически обтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
обтиинцентит)

(сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит
на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИОЗ
(икономически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИОЗ
(икономически обтизапас)
[външно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИОЗ

Субстатна трансцентитална
ИОЗ

Субстатна инцентитална
ИОЗ

Субстатна
центитална
ИОЗ

(субстатен икономически обтиуницентит)

(субстатен икономически обтитрансцентит)

(субстатен икономически обтиинцентит)

(субстатен
икономически
обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИОЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИОЗ

Запасова трансцентитална
ИОЗ

Запасова инцентитална
ИОЗ

Запасова центитална ИОЗ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИОЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид суперстанта на икономически диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сустатантна
ИОЗ
(икономически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИОЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатантна
инцентитална
ИОЗ

Сустатантна
центитална
ИОЗ

(сустатантен
икономически
обтиуницентит)

(сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
обтиинцентит)

(сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИОЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната икономическа обтизначимост са: субстатна възпроизводствена икономическа обтизначимост* (substatum reproductional economic obtisignificance), субстатна производствена икономическа обтизначимост* (substatum production economic obtisignificance), субстатна разменна икономическа обтизначимост* (substatum exchange economic obtisignificance), субстатна разпределителна икономическа обтизначимост* (substatum distributional economic obtisignificance), субстатна потребителна
икономическа обтизначимост* (substatum consumption economic obtisignificance), субстатна стопанствена икономическа обтизначимост* (substatum
protoeconomizing economic obtisignificance), субстатна следпроизводствена
икономическа обтизначимост* (substatum post-production economic obtisignificance), субстатна предипотребителна икономическа обтизначимост*
(substatum before-consumption economic obtisignificance), субстатна посредническа икономическа обтизначимост* (substatum intermediationary
economic obtisignificance), субстатна бизнес икономическа обтизначимост*
(substatum business economic obtisignificance), субстатна алокативна икономическа обтизначимост* (substatum allocative economic obtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна икономическа обтизначимост*
(individual substatum economic obtisignificance), фирмена субстатна икономическа обтизначимост* (firm substatum economic obtisignificance), общест153
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вена субстатна икономическа обтизначимост* (social substatum economic
obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна усвоявана икономическа обтизначимост* (substatum assimilated economic obtisignificance) и субстатна създавана икономическа обтизначимост* (substatum gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателно субстатна икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически
обтисубстат), (2) съзидателно субстатна икономическа обтизначимост
(същото като съзидателен икономически обтисубстат), (3) изпълнително субстатна икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтисубстат), (4) творческо субстатна икономическа обтизначимост
(същото като творчески икономически обтисубстат), (5) работно субстатна
икономическа обтизначимост (същото като работен икономически обтисубстат), (6) сътворително субстатна икономическа обтизначимост (същото
като сътворителен икономически обтисубстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Субстатна
ИОЗ

Запасова
ИОЗ

Сустатантна
ИОЗ

(икономически обтисустатит)

(икономически обтисубстат)

(икономически обтизапас)

(икономически
обтисустатант)

[цялостно същество на
ИОЗ]

[вътрешно същество на
ИОЗ]

[външно същество на
ИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) суста-титна ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИОЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИОЗ

(сътворителен
икономически
обти-сустатит)

(сътворителен
икономически
обтисубстат)

(сътворителен
икономически
обтизапас)

(сътворителен
икономически
обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{икономическа обтипригодност}

{сустатитна
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
икономическа
обтипригодност}

{запасова икономическа обтипригодност}

{сустатантна
икономическа
обтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИОЗ
(сътворителен
икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИОЗ]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) ИОЗ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на ИОЗ]
{икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

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

Работна (сметна сустатитна
ИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИОЗ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИОЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИОЗ

(творчески икономически обтисустатит)

(творчески икономически обтисубстат)

(творчески икономически обтизапас)

(творчески икономически обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтисустатит)

(изпълнителен
икономически
обтисубстат)

(изпълнителен
икономически
обтизапас)

(изпълнителен
икономически
обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИОЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтисустатит)

(съзидателен
икономически
обтисубстат)

(съзидателен
икономически
обтизапас)

(съзидателен
икономически
обтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
икономическа
обтиигодноност}

{запасова икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

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

СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (substatum economic obtisignificance) (ки) – във:
субстатна икономическа обтизначимост;
субстатна инцентитална икономическа обтизначимост;
субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост;
субстатна уницентитална икономическа обтизначимост;
субстатна центитална икономическа обтизначимост.
СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (substatum
economic substantivity) (ки) – във:
външна субстатна икономическа субстантивност (вж. субстатен икономически субективит).
СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (substatum economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
субстатен икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент,
който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект [на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективностен субстатен икономически субект* (subjectivitical substatum
economic subject)] за нейния субстатен икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиобективит) в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата субтизначимост (вж.) и
един от конкретните изрази на икономическата субтисубстатност*
(economic subtisubstatness) (икономическият субстат е типична реализация на
икономическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната икономическа субтизначимост е субстатен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна
субстатна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субективностна субстатна оценка, т.е. е субективносубективностна
субстатна
икономическа
оценка*
(subjectivelysubjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична
субстатна икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното икореномическо субтиучастие. Субстатната
икономическа субтизначимост е форма на съществуване на субстатната
икономическа субтиенергия (economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна икономическа субтиактивност (вж. икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна икономическа
субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икономическа субтипотенциалност (също).
Субстатната икономическа субтизначимост акцентира върху дейността на
субстатния икономически субект, който формира структурата на субстатния
икономически субтиингредиент, последният в качеството му на икономически
диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на субстатната икономическа
субтизначимост са: (1) субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтитрансцентит и същото
като субстатна икономическа ценностност и като субстатна икономическа
ценност), (2) субстатна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтиинцентит и като субстатна икономическа феност), (3) субстатна центитална икономическа субтизначимост
(същото като субстатен икономически субтицентит и като субстатен икономически диспотант), (4) субстатна уницентитална икономическа субтиз159
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начимост (същото като субстатен икономически субтиуницентит и като субстатен икономически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под субстатна икономическа субтизначимост обикновено се подразбира субстатната трансцентитална икономическа субтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост

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

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

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

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

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

СБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СБ икономически
обтитрансцентит
(СБ трансцентитална икономическа
заделеност;
СБ трансцентитален икономически
ин-терес;
СБ икономически
интерес)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на субстатната икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
ин-терес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

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

Икономическа
субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна
ИСЗ
(икономически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие за определност на
ИСЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИСЗ

Сустатитна
Сустатитна интрансцентитална центитална ИСЗ
ИСЗ

(сустатитен
икономически
субтиуницентит)

(сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
субтиинцентит)

(сустатитен
икономически
субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИСЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит
на икономически диспозант)
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Субстатна ИСЗ
(икономически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИСЗ
(икономически субтизапас)
[външно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИСЗ

Субстатна трансцентитална
ИСЗ

Субстатна инцентитална ИСЗ

Субстатна
центитална
ИСЗ

(субстатен икономически субтиуницентит)

(субстатен икономически субтитрансцентит)

(субстатен икономически субтиинцентит)

(субстатен
икономически
субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИСЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИСЗ

Запасова трансцентитална
ИСЗ

Запасова инцентитална ИСЗ

Запасова центитална ИСЗ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИСЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИСЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИСЗ]

(вид суперстанта на икономически
диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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Сустатантна
ИСЗ
(икономически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИСЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИСЗ

Сустатантна
инцентитална
ИСЗ

Сустатантна
центитална
ИСЗ

(сустатантен
икономически
субтиуницентит)

(сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
субтиинцентит)

(сустатантен
икономически
субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИСЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната икономическа субтизначимост са: субстатна възпроизводствена икономическа субтизначимост* (substatum reproductional
economic subtisignificance), субстатна производствена икономическа субтизначимост* (substatum production economic subtisignificance), субстатна
разменна икономическа субтизначимост* (substatum exchange economic subtisignificance), субстатна разпределителна икономическа субтизначимост* (substatum distributional economic subtisignificance), субстатна потребителна икономическа субтизначимост* (substatum consumption economic
subtisignificance), субстатна стопанствена икономическа субтизначимост* (substatum protoeconomizing economic subtisignifi-cance), субстатна
следпроизводствена икономическа субтизначимост* (substatum postproduction economic subtisignificance), субстатна предипотребителна икономическа субтизначимост* (substatum before-consumption economic subtisignificance), субстатна посредническа икономическа субтизначимост*
(substatum intermediationary economic subtisignificance), субстатна бизнес
икономическа субтизначимост* (substatum business economic subtisignificance), субстатна алокативна икономическа субтизначимост* (substatum
allocative economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна
икономическа субтизначимост* (individual substatum economic subtisignificance), фирмена субстатна икономическа субтизначимост* (firm substatum
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic subtisignificance), обществена субстатна икономическа субтизначимост* (social substatum economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна усвоявана икономическа субтизначимост*
(substatum assimilated economic subtisignificance) и субстатна създавана икономическа субтизначимост* (substatum gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателно субстатна икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически
субтисубстат), (2) съзидателно субстатна икономическа субтизначимост
(същото като съзидателен икономически субтисубстат), (3) изпълнително
субстатна икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтисубстат), (4) творческо субстатна икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтисубстат), (5) работно субстатна икономическа субтизначимост (същото като работен икономически
субтисубстат), (6) сътворително субстатна икономическа субтизначимост
(същото като сътворителен икономически субтисубстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатната икономическа субтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУС – икономическа субтизначимост)
Сустатитна
ИСЗ

Субстатна
ИСЗ

Запасова
ИСЗ

Сустатантна
ИСЗ

(икономически субтисустатит)

(икономически субтисубстат)

(икономически субтизапас)

(икономически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИСЗ]

[вътрешно същество на
ИСЗ]

[външно същество на
ИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИСЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтисустатит)

(сътворителен
икономически
субтисубстат)

(сътворителен
икономически
субтизапас)

(сътворителен
икономически
субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{икономическа субтипригодност}

{сустатитна
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
икономическа
субтипригодност}

{запасова икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
икономическа
субтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работна (сметна сустатитна
ИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИСЗ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИСЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИСЗ

(творчески икономически субтисустатит)

(творчески икономически субтисубстат)

(творчески икономически субтизапас)

(творчески икономически субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтисустатит)

(изпълнителен
икономически
субтисубстат)

(изпълнителен
икономически
субтизапас)

(изпълнителен
икономически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИСЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтисустатит)

(съзидателен
икономически
субтисубстат)

(съзидателен
икономически
субтизапас)

(съзидателен
икономически
субтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
икономическа
субтиигодноност}

{запасова икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (substatum
economic subtisignificance) (ки) – във:
субстатна икономическа субтизначимост;
субстатна инцентитална икономическа субтизначимост;
субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост;
субстатна уницентитална икономическа субтизначимост;
субстатна центитална икономическа субтизначимост.
СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (substatum economic essence) – вж. икономически ексосмисъл и икономически ексосупсенс.
СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (substatum economic pheness)
– същото като субстатен икономически субтиинцентит и като субстатно
инцентитално икономическо субтиучастие (вж. и икономически ексосмисъл и
икономически ексосупсенс).
СУБСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (substatum economic
worthness) – същото като субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа ценност.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ*
(substatum
ecorenomic allotment) (икореномически задел) – същото като субстатно икореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (substatum ecorenomic
allotment) (ки) – във:
субстатна икореномическа заделеност (същото като субстатно икореномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално
икореномическо обтиучастие);
субстатна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
субстатен икореномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално
икореномическо обтиучастие);
субстатна центитална икореномическа заделеност (същото като субстатен икореномически обтицентит и като субстатно центитално икореномическо обтиучастие).
СУБСТАТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(substatum
ecorenomic givenness) – същото като субстатна икореномическа ценностност
и като субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
СУБСТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (substatum ecorenomic
essence) – вж. икореномически ексосмисъл и икореномически ексосупсенс.
СУБСТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (substatum ecorenomic
pheness) – същото като субстатен икореномически субтиинцентит и като
субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие (вж. и икореномически ексосмисъл и икореномически ексосупсенс).
СУБСТАТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДАДЕНОСТ*
(substatum
ecotechnomic assignment) – същото като субстатен икотехномически обтипринос.
СУБСТАТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ecotechnomic assignment) (ки) – във:
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатна икотехномическа зададеност (същото като субстатен икотехномически обтипринос);
субстатна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
субстатен инцентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиинцентит);
субстатна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото като
субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос и субстатен
икотехномически обтитрансцентит);
субстатна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
субстатен уницентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиуницентит);
субстатна центитална икотехномическа зададеност (същото като субстатен центитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтицентит).
СУБСТАТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ
(substatum
ecotechnomic allotment) (ки) – във:
субстатна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
субстатен инцентитален икотехномически обтипринос и субстатен
икотехномически обтиинцентит);
субстатна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като
субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос и субстатен
икотехномически обтитрансцентит);
субстатна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
субстатен уницентитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтиуницентит);
субстатна центитална икотехномическа заделеност (същото като субстатен центитален икотехномически обтипринос и субстатен икотехномически обтицентит).
СУБСТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (substatum
ecotechnomic substantivity) (ки) – във:
вътрешна субстатна икотехномическа субстантивност (вж. субстатен
икотехномически обективит);
СУБСТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (substatum ecotechnomic essence) – вж. икотехномически ексосмисъл и икотехномически ексосупсенс.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (substatum ecotechnomic
pheness) – същото като субстатен икотехномически субтиинцентит и като
субстатно инцентитално икотехномическо субтиучастие (вж. и икотехномически ексосмисъл и икотехномически ексосупсенс).
СУБСТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (substatum
ecotechnomic worthness) – същото като субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос и като субстатно икотехномическо усърдие.
СУБСТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum
ecounirenomic allotment) (субстатен икоуниреномически задел) – същото като
субстатно икоуниреномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (substatum
ecounirenomic allotment) (ки) – във:
субстатна икоуниреномическа заделеност (същото като субстатно икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
субстатен икоуниреномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като субстатен икоуниреномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
субстатен икоуниреномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
субстатна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като субстатен икоуниреномически обтицентит и като субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие).
СУБСТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (substatum
ecounirenomic givenness) – същото като субстатна икоуниреномическа ценностност и като субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУБСТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (substatum ecounirenomic essence) – вж. икоуниреномически ексосмисъл и икоуниреномически
ексосупсенс.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (substatum ecounirenomic pheness) – същото като субстатен икоуниреномически субтиинцентит и като субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (вж.
и икоуниреномически ексосмисъл и икоуниреномически ексосупсенс.).
СУБСТАТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum incentital ecocorenomic allotment) – същото като субстатна
икокореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(substatum incentital economic allotment) – същото като субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиинцентит.
СУБСТАТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(substatum incentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икономически инцентит, (*) – субстатен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище количествено
определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект [на субективностен субстатен икономически субект*
(subjectivitical substatum economic subject)] за нейния субстатен инцентитален
икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); общо понятие за субстатна инцентитална икономическа
субтизначимост (същото като субстатен икономически субтиинцентит и
като субстатена икономическа феност) и субстатна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтиинцентит и като субстатен инцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа значимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субстатност*
(economic substatness) (икономическият субстат е типична реализация на
икономическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната инцентитална икономическа значимост е форма на
съществуване на субстатната инцентитална икономическа енергия
(substatum incentital economic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна инцентитална икономическа активност (вж. субстатна ин174
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна
инцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икономическа потенциалност (също). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо участие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатната икономическа значимост (вж.
фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

СБ инцентитален икотехномически субтипринос;
СБ икотехномичес-ки субтиинцентит
(СБ икотехномическа феност)

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

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

СБ инцентитално
икореномическо
участие;
СБ икореномически
инцентит
(СБ инцентитално
икореномическо
участие;
СБ инцентитатлноикореномическо участие)

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

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

Фиг. 1. Субстатна инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо
участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатната инцентитална икономическа значимост са (1) субстатна инцентитална
икономическа субтиначимост (субстатен икономически субтиинцентит) и
(2) субстатна инцентитална икономическа обтизначимост (субстатен икономически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната инцентитална икономическа значимост са: субстатна възпроизводствена инцентитална икономическа значимост*
(reproductional incentital economic significance), субстатна производствена
инцентитална икономическа значимост* (substatum production incentital
economic significance), субстатна разменна инцентитална икономическа
значимост* (substatum exchange incentital economic significance), субстатна
разпределителна инцентитална икономическа значимост* (substatum
distributional incentital economic significance), субстатна потребителна инцентитална икономическа значимост* (substatum consumption incentital
economic significance), субстатна стопанствена инцентитална икономическа значимост* (substatum protoeconomizing incentital economic significance), субстатна следпроизводствена инцентитална икономическа
значимост* (substatum post-production incentital economic significance), субстатна предипотребителна инцентитална икономическа значимост*
(substatum before-consumption incentital economic significance), субстатна посредническа инцентитална икономическа значимост* (substatum intermediationary incentital economic significance), субстатна бизнес икономическа значимост* (substatum business incentital economic significance), субстатна алокативна инцентитална икономическа значимост* (substatum allocative
incentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна инцентитална икономическа значимост* (individual substatum incentital
economic significance), фирмена субстатна инцентитална икономическа
значимост* (firm substatum incentital economic significance), обществена субстатна инцентитална икономическа значимост* (social substatum
incentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна инцентитална усвоявана икономическа значимост* (substatum incentital assimilated economic significance) и субстатна
инцентитална създавана икономическа значимост* (substatum incentital
gived economic significance).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната инцентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна
субстатна инцентитална икономическа значимост* (unimaking substatum
incentital economic significance) [същото като унисъзидателен инцентитален
икономически субстат* (unimaking incentital economic substatum)], (2) съзидателна субстатна инцентитална икономическа значимост* (making substatum incentital economic significance) [същото като съзидателен инцентитален икономически субстат* (making incentital economic substatum)], (3) изпълнителна субстатна инцентитална икономическа значимост*
(implementationary substatum incentital economic significance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически субстат* (implementationary
incentital economic substatum)], (4) творческа субстатна инцентитална
икономическа значимост* (creative substatum incentital economic significance)
[същото като творчески инцентитален икономически субстат* (creative
incentital economic substatum)], (5) работна субстатна инцентитална икономическа значимост* (working substatum incentital economic significance)
[същото като работен инцентитален икономически субстат* (working
incentital economic substatum)], (6) сътворителна субстатна инцентитална
икономическа значимост* (performing substatum incentital economic
significance) [същото като сътворителен инцентитален икономически субстат* (performing incentital economic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Инцентитална
икономическа
значимост
(ИЦИЗ)
(инцентитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ИЦИЗ

Субстатна
ИЦИЗ

Запасова
ИЦИЗ

Сустатантна
ИЦИЗ

(инцентитален
икономически
сустатит;

(инцентитален
икономически
субстат;

(инцентитален икономически запас;

(инцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
инцентит)

субстатен икономически инцентит)

запасов икономически инцентит)

сустатитен
икономически
инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИЗ]

[външно същество на
ИЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ИЦИЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
запас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически инцентит)

сътворителен
субстатен икономически инцентит)

сътворителен
запасов икономически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа пригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИЗ

(работен инцентитален икономически сустатит;

(работен инцентитален икономически субстат;

(работен инцентитален икономически запас;

(работен инцентитален икономически сустатант;

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

работен запасов
икономически
инцентит)

работен сустатантен икономически инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Творческа
(ползваема)
ИЦИЗ
(творчески инцентитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИЗ

(творчески инцентитален
икономически
сустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субстат;

(творчески инцентитален
икономически
запас;

(творчески инцентитален икономически
сустатант;

творчески сустатитен икономически инцентит)

творчески субс- творчески запататен икономисов икономически инцентит) чески инцентит)

творчески сустатантен икономически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстантит)
[външно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икономически инцентит)

изпълнителен
запасов икономически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа задоволеност}

{запасова инценти-тална
икономическа
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
запас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически
инцентит)

съзидателен
субстатен икономически инцентит)

съзидателен
запасов икономически инцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[вътрешно състояние на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{инцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически запас;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстантит)

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически инцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически инцентит)

унисъзидателен
запасов икономически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

СУБСТАТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (substatum incentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икономически обтиинцентит, субстатна инцентитална икономическа заделеност, субстатен инцентитален
икономически интерес, (*) – субстатен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна проекция количествено
определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект [на субективностен субстатен икономически субект*
(subjectivitical substatum economic subject)] за нейния субстатен инцентитален
икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореноми185
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисубстатност* (economic obtisubstatness)
(икономическият субстат е типична реализация на икономическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната инцентитална икономическа обтизначимост е субстатен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна субстатна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна субстатна оценка, т.е. е обективно-субективностна субстатна икономическа
оценка*
(objectively-subjectivitical
substatum
economic
appraisement), което е същото като субектностна субстатна икономическа
оценка* (subjectiveneous substatum economic appraisement). Субстатната инцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на субстатната инцентитална икономическа обтиенергия (substatum incentital
economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна
инцентитална икономическа обтиактивност (вж. субстатна инцентитална
икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икономическа обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо
участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната инцентитална икономическа обтизначимост са: субстатна възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(substatum reproductional incentital economic obtisignificance), субстатна производствена инцентитална икономическа обтизначимост* (substatum
production incentital economic obtisignificance), субстатна разменна инцентитална икономическа обтизначимост* (substatum exchange incentital
economic obtisignificance), субстатна разпределителна инцентитална икономическа обтизначимост* (substatum distributional incentital economic
obtisignificance), субстатна потребителна инцентитална икономическа
обтизначимост* (substatum consumption incentital economic obtisignificance),
субстатна стопанствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(substatum protoeconomizing incentital economic obtisignificance), субстатна
следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(substatum post-production incentital economic obtisignificance), субстатна предипотребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (substatum
before-consumption incentital economic obtisignificance), субстатна посредническа инцентитална икономическа обтизначимост* (substatum intermediationary incentital economic obtisignificance), субстатна бизнес икономическа
обтизначимост* (substatum business incentital economic obtisignificance), субстатна алокативна инцентитална икономическа обтизначимост* (substatum allocative incentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (individual
substatum incentital economic obtisignificance), фирмена субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (firm substatum incentital economic
obtisignificance), обществена субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (social substatum incentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна инцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (substatum incentital assimilated economic obtisignificance) и
субстатна инцентитална създавана икономическа обтизначимост* (substatum incentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната инцентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking substatum incentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икономически обтисубстат* (unimaking incentital economic
obtisubstatum)], (2) съзидателна субстатна инцентитална икономическа
обтизначимост* (making substatum incentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически обтисубстат* (making
incentital economic obtisubstatum)], (3) изпълнителна субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary substatum incentital
economic obtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически обтисубстат* (implementationary incentital economic obtisubstatum)],
(4) творческа субстатна инцентитална икономическа обтизначимост*
(creative substatum incentital economic obtisignificance) [същото като творчески
инцентитален икономически обтисубстат* (creative incentital economic obtisubstatum)], (5) работна субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (working substatum incentital economic obtisignificance) [същото като работен инцентитален икономически обтисубстат* (working incentital
economic obtisubstatum)], (6) сътворителна субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (performing substatum incentital economic
obtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически
обтисубстат* (performing incentital economic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната инцентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – инцентитална икономическа обтизначимост)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост
(ИЦИОЗ)
(инцентитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИОЗ

Субстатна
ИЦИОЗ

Запасова
ИЦИОЗ

Сустатантна
ИЦИОЗ

(инцентитален
икономически
обтисустатит;

(инцентитален
икономически
обтисубстат;

(инцентитален икономически обтизапас;

(инцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

субстатен икономически обтиинцентит)

запасов икономически обтиинцентит)

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИОЗ]

[външно същество на
ИЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИОЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИОЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ИЦИОЗ
(работен инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИОЗ

(работен инцентитален икономически
обтисустатит;

(работен инцентитален икономически обтисубстат;

(работен инцентитален икономически обтизапас;

(работен инцентитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически
обтиинцентит)

работен субстатен икономически обтиинцентит)

работен запасов
икономически
обтиинцентит)

работен сустатантен икономически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИОЗ

(творчески инцентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески инцентитален
икономически
обтизапас;

(творчески инцентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиинцентит)

творчески субстатен икономически обтиинцентит)

творчески запасов икономически обтиинцентит)

творчески сустатантен икономически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИОЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИОЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИОЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИОЗ
(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУБСТАТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (substatum incentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икономически субтиинцентит, субстатна икономическа феност, (*) – субстатен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икономически субект [на субективностен субстатен икономически субект*
(subjectivitical substatum economic subject)] за нейния субстатен инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически
субтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икорено196
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните
изрази на икономическата субтисубстатност* (economic subtisubstatness)
(икономическият субстат е типична реализация на икономическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната инцентитална икономическа субтизначимост е субстатен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна субстатна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна субстатна оценка, т.е. е субективно-субективностна субстатна
икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical substatum economic appraisement), което е същото като субективистична субстатна икономическа
оценка* (subjectivistical substatum economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
субстатното инцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на субстатната икономическата субтизначимост
(вж. фиг. 1). Субстатната инцентитална икономическа субтизначимост е
форма на съществуване на субстатната инцентитална икономическа субтиенергия (substatum incentital economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна инцентитална икономическа субтиактивност (вж. субстатна инцентитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икономическа субтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

198

412

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната инцентитална икономическа субтизначимост са: субстатна възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (substatum reproductional incentital economic subtisignificance), субстатна производствена инцентитална икономическа субтизначимост*
(substatum production incentital economic subtisignificance), субстатна разменна инцентитална икономическа субтизначимост* (substatum exchange
incentital economic subtisignificance), субстатна разпределителна инцентитална икономическа субтизначимост* (substatum distributional incentital
economic subtisignificance), субстатна потребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (substatum consumption incentital economic
subtisignificance), субстатна стопанствена инцентитална икономическа
субтизначимост* (substatum protoeconomizing incentital economic subtisignificance), субстатна следпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (substatum post-production incentital economic subtisignificance),
субстатна предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (substatum before-consumption incentital economic subtisignificance),
субстатна посредническа инцентитална икономическа субтизначимост*
(substatum intermediationary incentital economic subtisignificance), субстатна
бизнес икономическа субтизначимост* (substatum business incentital economic subtisignificance), субстатна алокативна инцентитална икономическа субтизначимост* (substatum allocative incentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (individual substatum incentital economic subtisignificance), фирмена субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (firm substatum incentital economic subtisignificance), обществена субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (social substatum
incentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна инцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (substatum incentital assimilated economic subtisignificance) и
субстатна инцентитална създавана икономическа субтизначимост* (substatum incentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната инцентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (uni199
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------making substatum incentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически субтисубстат* (unimaking incentital
economic subtisubstatum)], (2) съзидателна субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (making substatum incentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически субтисубстат* (making incentital economic subtisubstatum)], (3) изпълнителна субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary
substatum incentital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически субтисубстат* (implementationary incentital economic subtisubstatum)], (4) творческа субстатна инцентитална икономическа
субтизначимост*
(creative
substatum
incentital
economic
subtisignificance) [същото като творчески инцентитален икономически субтисубстат* (creative incentital economic subtisubstatum)], (5) работна субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (working substatum
incentital economic subtisignificance) [същото като работен инцентитален
икономически субтисубстат* (working incentital economic subtisubstatum)],
(6) сътворителна субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (performing substatum incentital economic subtisignificance) [същото като
сътворителен инцентитален икономически субтисубстат* (performing
incentital economic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната инцентитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – инцентитална икономическа субтизначимост)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост (ИЦИСЗ)
(инцентитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИСЗ

Субстатна
ИЦИСЗ

Запасова
ИЦИСЗ

Сустатантна
ИЦИСЗ

(инцентитален
икономически
субтисустатит;

(инцентитален икономически субтисубстат;

(инцентитален икономически субтизапас;

(инцентит-ален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

субстатен икономически
субтиинцентит)

запасов икономически
субтиинцентит)

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИСЗ]

[външно същество на
ИЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИСЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИСЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЦИСЗ
(работен инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИСЗ

(работен инцентитален икономически субтисустатит;

(работен инцентитален икономически субтисубстат;

(работен инцентитален икономически субтизапас;

(работен инцентитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтиинцентит)

работен субстатен икономически субтиинцентит)

работен запасов
икономически
субтиинцентит)

работен сустатантен икономически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИСЗ

(творчески инцентитален икономически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икономически субтизапас;

(творчески инцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиинцентит)

творчески субстатен икономически субтиинцентит)

творчески запасов икономически субтиинцентит)

творчески сустатантен икономически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

204

418

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИСЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИСЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИСЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИСЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитаикономически
лен икономисубтисустатит; чески субтисубстат;
(унисъзидатеунисъзидателен унисъзидателен
лен инценсустатитен ико- субстатен икотитален икономически суб- номически суб- номически субтиинцентит)
тиинцентит)
тисубстантит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние
на
цятояние на въттояние на
лостното
сърешното същесИЦИСЗ]
щество на
тво на ИЦИСЗ]
{инцентиИЦИСЗ]
тална иконо{субстатна
мическа субти- {сустатитна
инцентиинцентиудовлетворетална
иконотална
икононост}
мическа субтимическа суб(вид иконоудовлетворетиудовлетвомически специност}
реност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
на икономина икономически сустит)
ческа субстанция)
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИСЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икономически
субтисустатант;

унисъзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУБСТАТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(substatum incentital ecorenomic allotment) – същото като субстатен икореномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (substatum incentital ecotechnomic assignment) – същото като субстатен инцентитален икотехномически обтипринос и субстатен иконотехмически обтиинцентит.
СУБСТАТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum incentital ecotechnomic allotment) – същото като субстатен
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икотехномически обтипринос и субстатен иконотехмически
обтиинцентит.
СУБСТАТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum incentital ecounirenomic allotment) – същото като субстатен
икоуниреномически обтиинцентит и като субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ОТДАДЕНОСТ (substatum givenness) (ки) – във:
субстатна икореномическа отдаденост (същото като субстатна икореномическа ценностност и като субстатно трансцентитално икореномическо
субтиучастие).
СУБСТАТНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (substatum substantivity of the ecorenomic thing) – вж. [1] субстатен икономически субективит; [2] субстатен икотехномически обективит.
СУБСТАТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum transcentital ecocorenomic allotment) – същото като субстатна икокореномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum transcentital economic allotment) – същото като субстатна
трансцентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически
обтитрансцентит.
СУБСТАТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (substatum transcentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икономически трансцентит, (*) –
субстатен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно
равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект [на субективностен субстатен
икономически субект* (subjectivitical substatum economic subject)] за нейния
субстатен трансцентитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически трансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като субс208
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татен икономически субтитрансцентит и като субстатена икономическа
ценност) и субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтитрансцентит и като субстатен
трансцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост (вж.) и един от
конкретните изрази на икономическата субстатност* (economic sustatitness)
(икономическият субстат е типична реализация на икономическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната
трансцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на субстатната трансцентитална икономическа енергия (substatum transcentital
economic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна трансцентитална икономическа активност (вж. субстатна трансцентитална
икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна трансцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икономическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на субстатното трансцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатната икономическа
значимост (наред със субстатната уницентитална икономическа значимост,
субстатната центитална икономическа значимост и субстатната инцентитална икономическа значимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под
субстатна икономическа значимост обикновено се подразбира субстатната
трансцентиталната икономическа значимост.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на субстатното трансцентитално икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатната трансцентитална икономическа значимост са (1) субстатна трансцентитална икономическа субтиначимост (субстатен икономически субтитрансцентит) и (2) субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост (субстатен икономически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната трансцентитална икономическа значимост са: субстатна възпроизводствена трансцентитална икономическа значимост*
(reproductional transcentital economic significance), субстатна производствена
трансцентитална икономическа значимост* (substatum production transcentital economic significance), субстатна разменна трансцентитална икономическа значимост* (substatum exchange transcentital economic significance),
субстатна разпределителна трансцентитална икономическа значимост*
(substatum distributional transcentital economic significance), субстатна потребителна трансцентитална икономическа значимост* (substatum consumption transcentital economic significance), субстатна стопанствена трансцентитална икономическа значимост* (substatum protoeconomizing transcentital
economic significance), субстатна следпроизводствена трансцентитална
икономическа значимост* (substatum post-production transcentital economic
significance), субстатна предипотребителна трансцентитална икономическа значимост* (substatum before-consumption transcentital economic
significance), субстатна посредническа трансцентитална икономическа
значимост* (substatum intermediationary transcentital economic significance),
субстатна бизнес икономическа значимост* (substatum business transcentital
economic significance), субстатна алокативна трансцентитална икономическа значимост* (substatum allocative transcentital economic significance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна трансцентитална икономическа значимост* (individual substatum transcentital economic significance), фирмена
субстатна трансцентитална икономическа значимост* (firm substatum
transcentital economic significance), обществена субстатна трансцентитална икономическа значимост* (social substatum transcentital economic significance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
субстатна трансцентитална икономическа значимост* (absolute substatum transcentital economic significance) и относителна субстатен трансцентитална икономическа значимост* (relative substatum transcentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic significance), а според факторната икономическа определеност –
трудово-определена субстатна трансцентитална икономическа значимост участие* (labourly-determinate substatum transcentital economic
significance) и физическо-определена субстатна трансцентитална икономическа значимост* (physically-determinate substatum transcentital economic
significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна трансцентитална усвоявана икономическа
значимост* (substatum transcentital assimilated economic significance) и субстатна трансцентитална създавана икономическа значимост* (substatum
transcentital gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната трансцентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна субстатна трансцентитална икономическа значимост* (unimaking
substatum transcentital economic significance) [същото като унисъзидателен
трансцентитален икономически субстат* (unimaking transcentital economic
substatum)], (2) съзидателна субстатна трансцентитална икономическа
значимост* (making substatum transcentital economic significance) [същото като
съзидателен трансцентитален икономически субстат* (making transcentital economic substatum)], (3) изпълнителна субстатна трансцентитална
икономическа значимост* (implementationary substatum transcentital economic
significance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически
субстат* (implementationary transcentital economic substatum)], (4) творческа
субстатна трансцентитална икономическа значимост* (creative substatum
transcentital economic significance) [същото като творчески трансцентитален
икономически субстат* (creative transcentital economic substatum)], (5) работна субстатна трансцентитална икономическа значимост* (working
substatum transcentital economic significance) [същото като работен трансцентитален икономически субстат* (working transcentital economic substatum)],
(6) сътворителна субстатна трансцентитална икономическа значимост* (performing substatum transcentital economic significance) [същото като
сътворителен трансцентитален икономически субстат* (performing
transcentital economic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната трансцентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – трансцентитална икономическа значимост)

Трансцентитална икономическа значимост (ТЦИЗ)
(трансцентитален икономически субстантит)

Сустатитна
ТЦИЗ

Субстатна
ТЦИЗ

Запасова
ТЦИЗ

Сустатантна
ТЦИЗ

(трансцентитален икономически сустатит;

(трансцентитален икономически субстат;

(трансцентитален икономически запас;

(трансцентитален икономически сустатант;

субстатен икономически
трансцентит)

запасов икономически
трансцентит)

сустатитен
икономически
трансцентит)

[вътрешно същество на
ТЦИЗ]

[външно същество на
ТЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИЗ]

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

сустатитен
икономически
трансцентит)
[цялостно същество на
ТЦИЗ]
(вид икономически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически запас;

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икономически
трансцентит)

сътворителен
запасов икономически трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ТЦИЗ
Работна (сметна) ТЦИЗ
(работен трансцентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
ТЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИЗ

(работен транс- (работен трансцентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

(работен трансцентитален
икономически
запас;

(работен трансцентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически трансцентит)

работен субстатен икономически трансцентит)

работен запасов
икономически
трансцентит)

работен сустатантен икономически трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ТЦИЗ
(творчески
трансцентитален икономически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИЗ

(творчески
трансцентитален икономически сустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субстат;

(творчески
трансцентитален икономически запас;

(творчески
трансцентитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически трансцентит)

творчески субстатен икономически трансцентит)

творчески запасов икономически трансцентит)

творчески сустатантен икономически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икономически трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически запас;

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

съзидателен
запасов икономически трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУБСТАТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (substatum transcentital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икономически обтитрансцентит,
субстатна трансцентитална икономическа заделеност, субстатен трансцентитален икономически интерес, (*) – субстатен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно равнище и като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността),
давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
субстатен икономически субект [на субективностен субстатен икономически субект* (subjectivitical substatum economic subject)] за нейния субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтитрансцентит) в икотехномическото възпроиз219
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една
от разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисубстатност*
(economic obtisustatitness) (икономическият субстат е типична реализация на
икономическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната трансцентитална икономическа обтизначимост е субстатен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна субстатна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна субстатна оценка, т.е. е обективносубективностна субстатна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
substatum economic appraisement), което е същото като субектностна субстатна икономическа оценка* (subjectiveneous substatum economic appraisement). Субстатната трансцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на субстатната трансцентитална икономическа обтиенергия (substatum transcentital economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна трансцентитална икономическа обтиактивност (вж. субстатна трансцентитална икономическа обтидейност). Тя е
кинестично опредметена субстатна трансцентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална
икономическа обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатната икономическа
обтизначимост (наред със субстатната уницентитална икономическа обтизначимост, субстатната центитална икономическа обтизначимост и
субстатната инцентитална икономическа обтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако
не е посочено друго, под субстатна икономическа обтизначимост обикновено
се подразбира субстатната трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на субстатното трансцентитално
икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната трансцентитална икономическа обтизначимост са:
субстатна възпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (substatum reproductional transcentital economic obtisignificance), субстатна производствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (substatum production transcentital economic obtisignificance), субстатна
разменна трансцентитална икономическа обтизначимост* (substatum
exchange transcentital economic obtisignificance), субстатна разпределителна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (substatum distributional
transcentital economic obtisignificance), субстатна потребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (substatum consumption transcentital
economic obtisignificance), субстатна стопанствена трансцентитална
икономическа обтизначимост* (substatum protoeconomizing transcentital
economic obtisignificance), субстатна следпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (substatum post-production transcentital
economic obtisignificance), субстатна предипотребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (substatum before-consumption transcentital
economic obtisignificance), субстатна посредническа трансцентитална
икономическа обтизначимост* (substatum intermediationary transcentital
economic obtisignificance), субстатна бизнес икономическа обтизначимост*
(substatum business transcentital economic obtisignificance), субстатна алокативна трансцентитална икономическа обтизначимост* (substatum
allocative transcentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (individual
substatum transcentital economic obtisignificance), фирмена субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (firm substatum transcentital
economic obtisignificance), обществена субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (social substatum transcentital economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (absolute
substatum transcentital economic obtisignificance) и относителна субстатна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative substatum transcentital economic obtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена субстатна трансцентитална икономическа значимост обтиучастие* (labourly-determinate substatum transcentital
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic obtisignificance) и физическо-определена субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (physically-determinate substatum
transcentital economic obtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна трансцентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (substatum transcentital assimilated economic obtisignificance)
и субстатна трансцентитална създавана икономическа обтизначимост*
(substatum transcentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната трансцентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(unimaking substatum transcentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстат* (unimaking
transcentital economic obtisubstatum)], (2) съзидателна субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (making substatum transcentital
economic obtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически обтисубстат* (making transcentital economic obtisubstatum)], (3)
изпълнителна субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary substatum transcentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически обтисубстат*
(implementationary transcentital economic obtisubstatum)], (4) творческа субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative substatum transcentital economic obtisignificance) [същото като творчески трансцентитален икономически обтисубстат* (creative transcentital economic
obtisubstatum)], (5) работна субстатна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (working substatum transcentital economic obtisignificance)
[същото като работен трансцентитален икономически обтисубстат*
(working transcentital economic obtisubstatum)], (6) сътворителна субстатна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (performing substatum
transcentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически обтисубстат* (performing transcentital economic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната трансцентитална икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – трансцентитална икономическа обтизначимост)

Трансцентитална икономическа
обтизначимост
(ТЦИОЗ)
(трансцентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
ТЦИОЗ

Субстатна
ТЦИОЗ

Запасова
ТЦИОЗ

Сустатантна
ТЦИОЗ

(трансцентитален икономически обтисустатит;

(трансцентитален икономически обтисубстат;

(трансцентитален икономически обтизапас;

(трансцентитален икономически
обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

субстатен икономически обтитрансцентит)

запасов икономически обтитрансцентит)

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИОЗ]

[външно същество на
ТЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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Сътворителна
(пригодна)
ТЦИОЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИОЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

(вид специфант
на икономически сустит)

225

439

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ТЦИОЗ
(работен трансцентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИОЗ

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатит;

(работен трансцентитален
икономически
обтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
обтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтитрансцентит)

работен субстатен икономически обтитрансцентит)

работен запасов
икономически
обтитрансцентит)

работен сустатантен икономически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

на форма на
икономическа
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИОЗ

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтитрансцентит)

творчески субстатен икономически обтитрансцентит)

творчески запасов икономически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икономически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

227

441

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИОЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИОЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИОЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИОЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икономически сустит)

СУБСТАТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (substatum transcentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икономически субтитрансцентит, субстатна икономическа ценностност, субстатна икономическа
ценност, (*) – субстатен трансцентитален икономически ингредиент, който на
същностно равнище и като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икономически
субект [на субективностен субстатен икономически субект* (subjectivitical
substatum economic subject)] за нейния субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтит230
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните
изрази на икономическата субтисубстатност* (economic subtisustatitness)
(икономическият субстат е типична реализация на икономическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната
трансцентитална икономическа субтизначимост е субстатен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна субстатна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна субстатна оценка, т.е. е субективно-субективностна субстатна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical substatum economic
appraisement), което е същото като субективистична субстатна икономическа оценка* (subjectivistical substatum economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите
на субстатното трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатната икономическата субтизначимост (наред със субстатната уницентитална икономическа субтизначимост, субстатната центиталната икономическа субтизначимост и субстатната инцентиталната икономическа субтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако
не е посочено друго, под субстатна икономическа субтизначимост обикновено
се подразбира субстатнага трансцентитална икономическа субтизначимост.
Субстатната трансцентитална икономическа субтизначимост е форма на
съществуване на субстатната трансцентитална икономическа субтиенергия (substatum transcentital economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна трансцентитална икономическа субтиактивност (вж. субстатна трансцентитална икономическа субтидейност). Тя е
кинестично опредметена субстатна трансцентитална икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на субстатното трансцентитално
икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната трансцентитална икономическа субтизначимост са:
субстатна възпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (substatum reproductional transcentital economic subtisignificance), субстатна производствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (substatum production transcentital economic subtisignificance), субстатна разменна трансцентитална икономическа субтизначимост* (substatum
exchange transcentital economic subtisignificance), субстатна разпределителна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (substatum distributional
transcentital economic subtisignificance), субстатна потребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (substatum consumption transcentital economic subtisignificance), субстатна стопанствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (substatum protoeconomizing transcentital economic subtisignificance), субстатна следпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (substatum post-production transcentital economic subtisignificance), субстатна предипотребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (substatum before-consumption
transcentital economic subtisignificance), субстатна посредническа трансцентитална икономическа субтизначимост* (substatum intermediationary
transcentital economic subtisignificance), субстатна бизнес икономическа субтизначимост* (substatum business transcentital economic subtisignificance), субстатна алокативна трансцентитална икономическа субтизначимост*
(substatum allocative transcentital economic subtisignificance) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост*
(individual substatum transcentital economic subtisignificance), фирмена субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (firm substatum
transcentital economic subtisignificance), обществена субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (social substatum transcentital
economic subtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (absolute
substatum transcentital economic subtisignificance) и относителна субстатна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (relative substatum
transcentital economic subtisignificance), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определена субстатна трансцентитална икономическа значимост субтиучастие* (labourly-determinate substatum transcenti233
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tal economic subtisignificance) и физическо-определена субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (physically-determinate substatum
transcentital economic subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна трансцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (substatum transcentital assimilated economic subtisignificance) и субстатна трансцентитална създавана икономическа субтизначимост* (substatum transcentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната трансцентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост*
(unimaking substatum transcentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстат* (unimaking
transcentital economic subtisubstatum)], (2) съзидателна субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (making substatum transcentital
economic subtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален
икономически субтисубстат* (making transcentital economic subtisubstatum)],
(3) изпълнителна субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary substatum transcentital economic subtisignificance)
[същото като изпълнителен трансцентитален икономически субтисубстат* (implementationary transcentital economic subtisubstatum)], (4) творческа
субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (creative
substatum transcentital economic subtisignificance) [същото като творчески
трансцентитален икономически субтисубстат* (creative transcentital
economic subtisubstatum)], (5) работна субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (working substatum transcentital economic
subtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически
субтисубстат* (working transcentital economic subtisubstatum)], (6) сътворителна субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост*
(performing substatum transcentital economic subtisignificance) [същото като
сътворителен трансцентитален икономически субтисубстат* (performing transcentital economic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната трансцентитална икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – трансцентитална икономическа субтизначимост)

Трансцентитална икономическа субтизначимост
(ТЦИСЗ)
(трансцентитален икономически субтисубстантит)
{икономическа
ценност}

Сустатитна
ТЦИСЗ

Субстатна
ТЦИСЗ

Запасова
ТЦИСЗ

Сустатантна
ТЦИСЗ

(трансцентитален икономически субтисустатит;

(трансцентитален икономически
субтисубстат;

(трансцентитален икономически субтизапас;

(трансцентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

субстатен икономически
субтитрансцентит)

запасов икономически
субтитрансцентит)

сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИСЗ]

[външно същество на
ТЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ценност}

{субстатна
икономическа
ценност}

{запасова икономическа ценност}

{сустатантен
икономическа
ценност}

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИСЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтипригодност;
сътворителна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ТЦИСЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална иконотална икономическа субмическа субтипригодност; типригодност;

сътворителна
сустатитна
икономическа
ценност}

сътворителна
субстатна
икономическа
ценност}

сътворителна
запасова икономическа ценност}

сътворителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

236

450

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ТЦИСЗ
(работен трансцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;
работна икономическа ценност;
(икономическа
стойност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИСЗ

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатит;

(работен трансцентитален икономически
субтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
субтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтитрансцентит)
[работно
външ-

работен субстатен икономически субтитрансцентит)

работен запасов
икономически
субтитрансцентит)

работен сустатантен икономически субтитрансцентит)

но състояние на
цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

работна сустатитна икономическа ценност;

работна субстатна икономическа ценност;

работна запасова икономическа ценност;

работна сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
стойност)}

(субстатна
икономическа
стойност)}

(запасова икономическа
стойност)}

(сустатантна
икономическа
стойност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ТЦИСЗ
(творчески
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;
творческа икономическа ценност;
(икономическа
полезност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИСЗ

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтитрансцентит)

творчески субстатен икономически субтитрансцентит)

творчески запасов икономически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икономически субтитрансцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

творческа сустатитна икономическа ценност;

творческа субстатна икономическа ценност;

творческа запасова икономическа ценност;

творческа сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
полезност)}

(субстатна
икономическа
полезност)}

(запасова икономическа полезност)}

(сустатантна
икономическа
полезност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИСЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтизадоволеност;
изпълнителна
икономическа
ценност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИСЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтизадоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
изпълнителна
сустатитна
икономическа
ценност}

изпълнителна
субстатна
икономическа
ценност}

изпълнителна
запасова икономическа ценност}

изпълнителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИСЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиизгодност;
съзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИСЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{субстатна
{запасова
{сустатитна
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтиизгодноност;
изгодност;
изгодност;
изгодност;
съзидателна
съзидателна
съзидателна
съзидателна
субстатна
запасова
икосустатитна
сустатантна
икономическа номическа цен- икономическа
икономическа
ценност}
ност}
ценност}
ценност}
(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържание на икономиние на икононие на икононие на иконоческа
субстанмическа
супермически сусмически сусция)
станта)
тит)
тант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИСЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;
унисъзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателна сустатитна икономическа ценност}

унисъзидателна субстатна
икономическа
ценност}

унисъзидателна запасова
икономическа
ценност}

унисъзидателна сустатантна икономическа ценност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУБСТАТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum transcentital ecorenomic allotment) – същото като субстатен
икореномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (substatum transcentital ecotechnomic assignment) – същото като субс241
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татен трансцентитален икотехномически обтипринос и субстатен иконотехмически обтитрансцентит.
СУБСТАТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum transcentital ecotechnomic allotment) – същото като субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос и субстатен иконотехмически обтитрансцентит.
СУБСТАТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum transcentital ecounirenomic allotment) – същото като субстатен икоуниреномически обтитрансцентит и като субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum unicentital ecocorenomic allotment) – същото като субстатна икокореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(substatum unicentital economic allotment) – същото като субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтиуницентит.
СУБСТАТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(substatum unicentital economic significance) (без разширената икономическа
ингредиентност), субстатен икономически уницентит, (*) – субстатен уницентитален икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект
[на субективностен субстатен икономически субект* (subjectivitical
substatum economic subject)] за нейния субстатен уницентитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически уницентит) в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); субстатна трансцентитална икономическа значимост и субстатна инцентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно
единство; общо понятие за субстатна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтиуницентит и като субстатена икономическа феност) и субстатна уницентитална икономическа
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтизначимост (същото като субстатен икономически обтиуницентит и като субстатен уницентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от
разновидностите на уницентиталната икономическа значимост (вж.) и един
от конкретните изрази на икономическата субстатност* (economic
substatness) (икономическият субстат е типична реализация на икономическия
субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната уницентитална икономическа значимост е форма на съществуване
на субстатната уницентитална икономическа енергия (substatum
unicentital economic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икономическа активност (вж. субстатна уницентитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
субстатна уницентитална икономическа потенциалност (също). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо участие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатната икономическа значимост (вж.
фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо
участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст
се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатната уницентитална икономическа значимост са (1) субстатна уницентитална икономическа субтиначимост (субстатен икономически субтиуницентит)
и (2) субстатна уницентитална икономическа обтизначимост (субстатен
икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната уницентитална икономическа значимост са: субстатна възпроизводствена уницентитална икономическа значимост*
(reproductional unicentital economic significance), субстатна производствена
уницентитална икономическа значимост* (substatum production unicentital
economic significance), субстатна разменна уницентитална икономическа
значимост* (substatum exchange unicentital economic significance), субстатна
разпределителна уницентитална икономическа значимост* (substatum distributional unicentital economic significance), субстатна потребителна уницентитална икономическа значимост* (substatum consumption unicentital
economic significance), субстатна стопанствена уницентитална икономическа значимост* (substatum protoeconomizing unicentital economic significance), субстатна следпроизводствена уницентитална икономическа
значимост* (substatum post-production unicentital economic significance), субстатна предипотребителна уницентитална икономическа значимост*
(substatum before-consumption unicentital economic significance), субстатна
посредническа уницентитална икономическа значимост* (substatum
intermediationary unicentital economic significance), субстатна бизнес икономическа значимост* (substatum business unicentital economic significance), субстатна алокативна уницентитална икономическа значимост* (substatum
allocative unicentital economic significance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна уницентитална икономическа значимост* (individual substatum
unicentital economic significance), фирмена субстатна уницентитална икономическа значимост* (firm substatum unicentital economic significance), обществена субстатна уницентитална икономическа значимост* (social
substatum unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна уницентитална усвоявана икономическа значимост* (substatum unicentital assimilated economic significance) и субстатна
уницентитална създавана икономическа значимост* (substatum unicentital
gived economic significance).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната уницентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна субстатна уницентитална икономическа значимост* (unimaking substatum unicentital economic significance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически субстат* (unimaking unicentital economic substatum)], (2) съзидателна субстатна уницентитална икономическа значимост* (making substatum unicentital economic significance) [същото като съзидателен уницентитален икономически субстат* (making unicentital
economic substatum)], (3) изпълнителна субстатна уницентитална икономическа значимост* (implementationary substatum unicentital economic
significance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически субстат* (implementationary unicentital economic substatum)], (4) творческа субстатна уницентитална икономическа значимост* (creative substatum
unicentital economic significance) [същото като творчески уницентитален
икономически субстат* (creative unicentital economic substatum)], (5) работна субстатна уницентитална икономическа значимост* (working substatum unicentital economic significance) [същото като работен уницентитален икономически субстат* (working unicentital economic substatum)], (6)
сътворителна субстатна уницентитална икономическа значимост*
(performing substatum unicentital economic significance) [същото като сътворителен уницентитален икономически субстат* (performing unicentital
economic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната уницентитална икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – уницентитална икономическа значимост)

Уницентитална икономическа значимост (УЦИЗ)
(уницентитален икономически субстантит)

Сустатитна
УЦИЗ

Субстатна
УЦИЗ

Запасова
УЦИЗ

Сустатантна
УЦИЗ

(уницентитален икономически сустатит;

(уницентитален икономически субстат;

(уницентитален икономически запас;

(уницентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
уницентит)

субстатен икономически
уницентит)

запасов икономически
уницентит)

сустатитен
икономически
уницентит)

[цялостно същество на
УЦИЗ]

[вътрешно същество на
УЦИЗ]

[външно същество на
УЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИЗ
(сътворителен
уницентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
УЦИЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
запас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически уницентит)

сътворителен
субстатен икономически уницентит)

сътворителен
запасов икономически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа пригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

248

462

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
УЦИЗ
Работна (сметна) УЦИЗ
(работен уницентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИЗ]
{уницентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
УЦИЗ

(работен уни(работен уницентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

Работна (сметна) запасова
УЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИЗ

(работен уницентитален
икономически
запас;

(работен
уницентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически уницентит)

работен субстатен икономически уницентит)

работен запасов
икономически
уницентит)

работен сустатантен икономически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
УЦИЗ
(творчески
уницентитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИЗ

(творчески уницентитален
икономически
суста-тит;

(творчески уницентитален
икономически
субстат;

(творчески
уницентитален
икономически
запас;

(творчески уницентитален икономически
сустатант;

творчески сустатитен икономически уницентит)

творчески субстатен икономически уницентит)

творчески запасов икономически уницентит)

творчески сустатантен икономически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
субс-тантит)
[външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически уницентит)

изпълнителен
субстатен икономически уницентит)

изпълнителен
запасов икономически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа задоволеност}

{запасова уницентитална
ико-номическа
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
УЦИЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
запас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически уницентит)

съзидателен
субстатен икономически уницентит)

съзидателен
запасов икономически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[вътрешно състояние на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{уницентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически запас;

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически уницентит)

унисъзидателен
запасов икономически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУБСТАТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (substatum unicentital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икономически обтиуницентит,
субстатна уницентитална икономическа заделеност, субстатен уницентитален икономически интерес, (*) – субстатен уницентитален икономически
ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект [на
субективностен субстатен икономически субект* (subjectivitical substatum
economic subject)] за нейния субстатен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроиз253
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство) (вж. икономика); субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и субстатна инцентитална икономическа обтизначимост, двете взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисубстатност* (economic obtisubstatness) (икономическият субстат е типична реализация на икономическия субстанция)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната уницентитална икономическа обтизначимост е субстатен икономически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субективностна субстатна оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна
субстатна оценка, т.е. е обективно-субективностна субстатна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical substatum economic appraisement), което е
същото като субектностна субстатна икономическа оценка* (subjectiveneous substatum economic appraisement). Субстатната уницентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на субстатната уницентитална икономическа обтиенергия (substatum unicentital economic obtienergy)
и отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икономическа обтиактивност (вж. субстатна уницентитална икономическа
обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна
уницентитална икономическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите
на субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на субстатната икономическа обтизначимост (вж.
фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо
участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст
се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната уницентитална икономическа обтизначимост са: субстатна възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (substatum reproductional unicentital economic obtisignificance), субстатна производствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(substatum production unicentital economic obtisignificance), субстатна разменна уницентитална икономическа обтизначимост* (substatum exchange
unicentital economic obtisignificance), субстатна разпределителна уницентитална икономическа обтизначимост* (substatum distributional unicentital
economic obtisignificance), субстатна потребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (substatum consumption unicentital economic
obtisignificance), субстатна стопанствена уницентитална икономическа
обтизначимост* (substatum protoeconomizing unicentital economic obtisignificance), субстатна следпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (substatum post-production unicentital economic obtisignificance),
субстатна предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (substatum before-consumption unicentital economic obtisignificance),
субстатна посредническа уницентитална икономическа обтизначимост*
(substatum intermediationary unicentital economic obtisignificance), субстатна
бизнес икономическа обтизначимост* (substatum business unicentital economic obtisignificance), субстатна алокативна уницентитална икономическа обтизначимост* (substatum allocative unicentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (individual substatum unicentital economic obtisignificance), фирмена субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (firm substatum unicentital economic obtisignificance), обществена субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (social substatum
unicentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна уницентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (substatum unicentital assimilated economic obtisignificance) и
субстатна уницентитална създавана икономическа обтизначимост* (substatum unicentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната уницентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (uni256
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------making substatum unicentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстат* (unimaking unicentital economic obtisubstatum)], (2) съзидателна субстатна уницентитална
икономическа обтизначимост* (making substatum unicentital economic
obtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически
обтисубстат* (making unicentital economic obtisubstatum)], (3) изпълнителна
субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary substatum unicentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически обтисубстат* (implementationary
unicentital economic obtisubstatum)], (4) творческа субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (creative substatum unicentital economic
obtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически обтисубстат* (creative unicentital economic obtisubstatum)], (5) работна субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (working substatum
unicentital economic obtisignificance) [същото като работен уницентитален
икономически обтисубстат* (working unicentital economic obtisubstatum)],
(6) сътворителна субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (performing substatum unicentital economic obtisignificance) [същото като
сътворителен уницентитален икономически обтисубстат* (performing
unicentital economic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната уницентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – уницентитална икономическа обтизначимост)

Уницентитална икономическа обтизначимост
(УЦИОЗ)
(уницентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
УЦИОЗ

Субстатна
УЦИОЗ

Запасова
УЦИОЗ

Сустатантна
УЦИОЗ

(уницентитален икономически обтисустатит;

(уницентитален икономически обтисубстат;

(уницентитален икономически обтизапас;

(уницентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

субстатен икономически обтиуницентит)

запасов икономически обтиуницентит)

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно същество на
УЦИОЗ]

[външно същество на
УЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИОЗ
(сътворителен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИОЗ

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтизапас;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) УЦИОЗ
(работен уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИОЗ

(работен уницентитален
икономически
обтисустатит;

(работен уницентитален
икономически
обтисубстат;

(работен уницентитален
икономически
обтизапас;

(работен уницентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтиуницентит)

работен субстатен икономически обтиуницентит)

работен запасов
икономически
обтиуницентит)

работен сустатантен икономически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИОЗ

(творчески уницентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески уницентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икономически
обтизапас;

(творчески уницентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиуницентит)

творчески субстатен икономически обтиуницентит)

творчески запасов икономически обтиуницентит)

творчески сустатантен икономически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИОЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИОЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИОЗ
(съзидателен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИОЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова униценти-тална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИОЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУБСТАТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (substatum unicentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икономически субтиуницентит,
субстатна икономическа феност, (*) – субстатен уницентитален икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект
[на субективностен субстатен икономически субект* (subjectivitical
substatum economic subject)] за нейния субстатен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство) (вж. икономика); субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост и субстатна инцентитална икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на
уницентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните
изрази на икономическата субтисубстатност* (economic subtisubstatness)
(икономическият субстат е типична реализация на икономическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната
уницентитална икономическа субтизначимост е субстатен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна субстатна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна субстатна оценка, т.е. е субективно-субективностна субстатна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical substatum economic
appraisement), което е същото като субективистична субстатна икономическа оценка* (subjectivistical substatum economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите
на субстатното уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатната икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1). Субстатната уницентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на субстатната уницентитална икономическа субтиенергия (substatum unicentital economic subtienergy) и отношение
на признаване на приложената субстатна уницентитална икономическа субтиактивност (вж. субстатна уницентитална икономическа субтидейност).
Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната уницентитална икономическа субтизначимост са:
субстатна възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (substatum reproductional unicentital economic subtisignificance), субстатна производствена уницентитална икономическа субтизначимост*
(substatum production unicentital economic subtisignificance), субстатна разменна уницентитална икономическа субтизначимост* (substatum exchange
unicentital economic subtisignificance), субстатна разпределителна уницентитална икономическа субтизначимост* (substatum distributional unicentital
economic subtisignificance), субстатна потребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (substatum consumption unicentital economic
subtisignificance), субстатна стопанствена уницентитална икономическа
субтизначимост* (substatum protoeconomizing unicentital economic subtisignificance), субстатна следпроизводствена уницентитална икономическа
субтизначимост* (substatum post-production unicentital economic subtisignificance), субстатна предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (substatum before-consumption unicentital economic subtisignificance), субстатна посредническа уницентитална икономическа субтизначимост* (substatum intermediationary unicentital economic subtisignificance),
субстатна бизнес икономическа субтизначимост* (substatum business
unicentital economic subtisignificance), субстатна алокативна уницентитална икономическа субтизначимост* (substatum allocative unicentital economic
subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална субстатна уницентитална
икономическа субтизначимост* (individual substatum unicentital economic
subtisignificance), фирмена субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (firm substatum unicentital economic subtisignificance), обществена субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (social
substatum unicentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна уницентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (substatum unicentital assimilated economic subtisignificance) и
субстатна уницентитална създавана икономическа субтизначимост*
(substatum unicentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната уницентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна субстатна уницентитална икономическа субтизначимост*
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking substatum unicentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически субтисубстат* (unimaking
unicentital economic subtisubstatum)], (2) съзидателна субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (making substatum unicentital
economic subtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически субтисубстат* (making unicentital economic subtisubstatum)], (3)
изпълнителна субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary substatum unicentital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически субтисубстат*
(implementationary unicentital economic subtisubstatum)], (4) творческа субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (creative substatum
unicentital economic subtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически субтисубстат* (creative unicentital economic subtisubstatum)], (5) работна субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (working substatum unicentital economic subtisignificance) [същото като работен уницентитален икономически субтисубстат* (working
unicentital economic subtisubstatum)], (6) сътворителна субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (performing substatum unicentital
economic subtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически субтисубстат* (performing unicentital economic subtisubstatum)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната уницентитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – уницентитална икономическа субтизначимост)

Уницентитална икономическа субтизначимост
(УЦИСЗ)
(уницентитален икономически субтисубстантит)

Сустатитна
УЦИСЗ

Субстатна
УЦИСЗ

Запасова
УЦИСЗ

Сустатантна
УЦИСЗ

(уницентитален икономически субтисустатит;

(уницентитален икономически субтисубстат;

(уницентитален икономически субтизапас;

(уницентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

субстатен икономически
субтиуницентит)

запасов икономически
субтиуницентит)

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно същество на
УЦИСЗ]

[външно същество на
УЦИСЗ]

[общо понятие
за същество
на УЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителна
(пригодна)
сустатитна
УЦИСЗ
(сътворителен

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ

уницентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
субстатен икономически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{субстатна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтипригодност}

[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]
{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономически сустит)
ческа суперсческа субстантанта)
ция)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) УЦИСЗ
(работен уницентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИСЗ

(работен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(работен уницентитален
икономически
субтисубстат;

(работен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(работен уницентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтиуницентит)

работен субстатен икономически субтиуницентит)

работен запасов
икономически
субтиуницентит)

работен сустатантен икономически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческа (ползваема) сустатитна УЦИСЗ
Творческа
(ползваема)
УЦИСЗ
(творчески
уницентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) субстатна УЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИСЗ

Творческа
(ползваема)
сустатантна
УЦИСЗ

(творчески уни- (творчески уни- (творчески уницентитален ико- центитален ико- центитален икономически
номически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
тизапас;

(творчески
уницентитален
икономически
субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиуницентит)

творчески субстатен икономически субтиуницентит)

творчески запасов икономически субтиуницентит)

творчески сустатантен икономически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИСЗ
(изпълнителен
уницентитален икономически субти-субстантит)
[външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИСЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисуб-стантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна
УЦИСЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
уницентиуницентитална иконотална икономическа субти- мическа субтиизгодност}
изгодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитал-на икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа
субстанция)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- на (удовлетвоща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
рява-ща) сустаУЦИСЗ
УЦИСЗ
УЦИСЗ
тантна УЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИСЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

унисъзидателен сустатантен икономически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУБСТАТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum unicentital ecorenomic allotment) – същото като субстатен
икореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (substatum unicentital ecotechnomic assignment) – същото като субстатен уницентитален икотехномически обтипринос и субстатен иконотехмически обтиуницентит.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum unicentital ecotechnomic allotment) – същото като субстатен
уницентитален икотехномически обтипринос и субстатен иконотехмически
обтиуницентит.
СУБСТАТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum unicentital ecounirenomic allotment) – същото като субстатен икоуниреномически обтиуницентит и като субстатно уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(substatum centital ecocorenomic allotment) – същото като субстатна икокореномически обтицентит и като субстатно центитално икокореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(substatum centital economic allotment) – същото като субстатна центитална
икономическа обтизначимост и субстатен икономически обтицентит.
СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(substatum centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икономически центит, (*) – субстатен центитален
икономически ингредиент, който количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект [на
субективностен субстатен икономически субект* (subjectivitical substatum
economic subject)] за нейния субстатен центитален икотехномически принос
(същото като субстатен икотехномически центит) в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за субстатна трансцентитална икономическа значимост и субстатна
инцентитална икономическа значимост (то е или субстатна трансцентитална
икономическа значимост, или субстатна инцентитална икономическа значимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие
за субстатна центитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтицентит и като субстатена икономическа феност)
и субстатна центитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтицентит и като субстатен центитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на центиталната ико276
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата
субстатност* (economic substatness) (икономическият субстат е типична
реализация на икономическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната центитална икономическа значимост
е форма на съществуване на субстатната центитална икономическа енергия (substatum centital economic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна центитална икономическа активност (вж. субстатна
центитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна
центитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
субстатна центитална икономическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите
на субстатното центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на субстатната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна центитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното
място сред разновидностите на субстатното центитално икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатната центитална икономическа значимост са (1) субстатна центитална икономическа субтиначимост (субстатен икономически субтицентит) и (2) субстатна центитална икономическа обтизначимост (субстатен икономически
обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната центитална икономическа значимост са: субстатна
възпроизводствена центитална икономическа значимост* (reproductional
centital economic significance), субстатна производствена центитална икономическа значимост* (substatum production centital economic significance),
субстатна разменна центитална икономическа значимост* (substatum
exchange centital economic significance), субстатна разпределителна центитална икономическа значимост* (substatum distributional centital economic
significance), субстатна потребителна центитална икономическа значимост* (substatum consumption centital economic significance), субстатна стопанствена центитална икономическа значимост* (substatum protoeconomizing centital economic significance), субстатна следпроизводствена центитална икономическа значимост* (substatum post-production centital
economic significance), субстатна предипотребителна центитална икономическа значимост* (substatum before-consumption centital economic
significance), субстатна посредническа центитална икономическа значимост* (substatum intermediationary centital economic significance), субстатна
бизнес икономическа значимост* (substatum business centital economic
significance), субстатна алокативна центитална икономическа значимост* (substatum allocative centital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна центитална икономическа значимост* (individual
substatum centital economic significance), фирмена субстатна центитална
икономическа значимост* (firm substatum centital economic significance), обществена субстатна центитална икономическа значимост* (social substatum centital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна центитална усвоявана икономическа значимост* (substatum centital assimilated economic significance) и субстатна центитална създавана икономическа значимост* (substatum centital gived
economic significance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната центитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна
субстатна центитална икономическа значимост* (unimaking substatum
centital economic significance) [същото като унисъзидателен центитален
икономически субстат* (unimaking centital economic substatum)], (2) съзидателна субстатна центитална икономическа значимост* (making substatum centital economic significance) [същото като съзидателен центитален
икономически субстат* (making centital economic substatum)], (3) изпълнителна субстатна центитална икономическа значимост* (implementationary substatum centital economic significance) [същото като изпълнителен центитален икономически субстат* (implementationary centital economic substatum)], (4) творческа субстатна центитална икономическа значимост*
(creative substatum centital economic significance) [същото като творчески центитален икономически субстат* (creative centital economic substatum)], (5)
работна субстатна центитална икономическа значимост* (working substatum centital economic significance) [същото като работен центитален икономически субстат* (working centital economic substatum)], (6) сътворителна субстатна центитална икономическа значимост* (performing substatum
centital economic significance) [същото като сътворителен центитален икономически субстат* (performing centital economic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната центитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИЗ – центитална икономическа значимост)

Центитална
икономическа
значимост
(ЦТИЗ)
(центитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ЦТИЗ

Субстатна
ЦТИЗ

Запасова
ЦТИЗ

Сустатантна
ЦТИЗ

(центитален
икономически
сустатит;

(центитален
икономически
субстат;

(центитален
икономически
запас;

(центитален
икономически
сустатант;

сустатитен
икономически
центит)

субстатен икономически
центит)

запасов икономически
центит)

сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИЗ]

[външно същество на
ЦТИЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ЦТИЗ

(сътворителен
центитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
субстат;

(сътворителен
центитален
икономически
запас;

(сътворителен
центитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически центит)

сътворителен
субстатен икономически центит)

сътворителен
запасов икономически центит)

сътворителен
сустатантен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
пригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
пригодност}

{запасова центитална икономическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ЦТИЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИЗ

Работна (сметна) ЦТИЗ

(работен центитален икономически сустатит;

(работен центитален икономически субстат;

(работен центитален икономически запас;

(работен центитален икономически субстантит)

(работен центитален икономически сустатант;

работен сустатитен икономически центит)

работен субстатен икономически центит)

работен запасов
икономически
центит)

работен сустатантен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

[работно външно състояние
на ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ЦТИЗ
(творчески
центитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИЗ

(творчески центитален икономически сустатит;

(творчески центитален икономически субстат;

(творчески центитален икономически запас;

(творчески центитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически центит)

творчески субстатен икономически центит)

творчески запасов икономически центит)

творчески сустатантен икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субстантит)
[външно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
запас;

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически центит)

изпълнителен
субстатен икономически центит)

изпълнителен
запасов икономически центит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
задоволеност}

{запасова центитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИЗ

(съзидателен
центитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
субстат;

(съзидателен
центитален
икономически
запас;

(съзидателен
центитален
икономически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически центит)

съзидателен
субстатен икономически центит)

съзидателен
запасов икономически центит)

съзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
изгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
игодноност}

{запасова центитална икономическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИЗ
(унисъзидателен центитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатит;

(унисъзидателен центитален
икономически
субстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
запас;

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически центит)

унисъзидателен
субстатен икономически центит)

унисъзидателен
запасов икономически центит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{запасова центитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ*
(substatum centital economic obtisignificance) (без разширената икономическа
ингредиентност), субстатен икономически обтицентит, субстатна центитална икономическа заделеност, субстатен центитален икономически интерес, (*) – субстатен центитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение
(важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на субстатен икономически субект [на субективностен субстатен икономически субект* (subjectivitical substatum economic subject)] за
нейния субстатен центитален икотехномически обтипринос (същото като
субстатен икотехномически обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатна инцентитална икономическа обтизначимост (то е или субстатна
трансцентитална икономическа обтизначимост, или субстатна инцентитална
икореномическа обтизначимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно
единство); една от разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисубстатност* (economic obtisubstatness) (икономическият субстат е типична реализация на икономическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Субстатната центитална икономическа обтизначимост е
субстатен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субективностна субстатна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна субстатна оценка, т.е. е обективносубективностна субстатна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical
substatum economic appraisement), което е същото като субектностна субстатна икономическа оценка* (subjectiveneous substatum economic appraisement). Субстатната центитална икономическа обтизначимост е форма на
съществуване на субстатната центитална икономическа обтиенергия
(substatum centital economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна центитална икономическа обтиактивност (вж. субстатна центитална икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
субстатна центитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена субстатна центитална икономическа обтипотенциалност
(също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една
от разновидностите на субстатното центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатната икономическа
обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на субстатното центитално икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната центитална икономическа обтизначимост са: субстатна възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост*
(substatum reproductional centital economic obtisignificance), субстатна производствена центитална икономическа обтизначимост* (substatum production centital economic obtisignificance), субстатна разменна центитална
икономическа обтизначимост* (substatum exchange centital economic
obtisignificance), субстатна разпределителна центитална икономическа
обтизначимост* (substatum distributional centital economic obtisignificance),
субстатна потребителна центитална икономическа обтизначимост*
(substatum consumption centital economic obtisignificance), субстатна стопанствена центитална икономическа обтизначимост* (substatum protoeconomizing centital economic obtisignificance), субстатна следпроизводствена
центитална икономическа обтизначимост* (substatum post-production
centital economic obtisignificance), субстатна предипотребителна центитална икономическа обтизначимост* (substatum before-consumption centital
economic obtisignificance), субстатна посредническа центитална икономическа обтизначимост* (substatum intermediationary centital economic
obtisignificance), субстатна бизнес икономическа обтизначимост* (substatum business centital economic obtisignificance), субстатна алокативна
центитална икономическа обтизначимост* (substatum allocative centital
economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна центитална икономическа обтизначимост* (individual substatum centital economic
obtisignificance), фирмена субстатна центитална икономическа обтизначимост* (firm substatum centital economic obtisignificance), обществена субстатна центитална икономическа обтизначимост* (social substatum centital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (substatum centital assimilated economic obtisignificance) и субстатна центитална създавана икономическа обтизначимост* (substatum
centital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната центитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна субстатна центитална икономическа обтизначимост* (unimaking
substatum centital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икономически обтисубстат* (unimaking centital economic obtisubstatum)], (2) съзидателна субстатна центитална икономическа обтизначимост* (making substatum centital economic obtisignificance) [същото като
съзидателен центитален икономически обтисубстат* (making centital
economic obtisubstatum)], (3) изпълнителна субстатна центитална икономическа обтизначимост* (implementationary substatum centital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен центитален икономически обтисубстат* (implementationary centital economic obtisubstatum)], (4) творческа
субстатна центитална икономическа обтизначимост* (creative substatum
centital economic obtisignificance) [същото като творчески центитален икономически обтисубстат* (creative centital economic obtisubstatum)], (5) работна субстатна центитална икономическа обтизначимост* (working
substatum centital economic obtisignificance) [същото като работен центитален икономически обтисубстат* (working centital economic obtisubstatum)],
(6) сътворителна субстатна центитална икономическа обтизначимост*
(performing substatum centital economic obtisignificance) [същото като сътворителен центитален икономически обтисубстат* (performing centital
economic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната центитална икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – центитална икономическа обтизначимост)

Центитална
икономическа
обтизначимост
(ЦТИОЗ)
(центитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИОЗ

Субстатна
ЦТИОЗ

Запасова
ЦТИОЗ

Сустатантна
ЦТИОЗ

(центитален
икономически
обтисустатит;

(центитален
икономически
обтисубстат;

(центитален
икономически
обтизапас;

(центитален
икономически
обтисус-татант;

сустатитен
икономически
обтицентит)

субстатен икономически обтицентит)

запасов икономически обтицентит)

сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИОЗ]

[външно същество на
ЦТИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИОЗ
(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИОЗ

(сътворителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
центитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтицентит)

сътворителен
субстатен икономически обтицентит)

сътворителен
запасов икономически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{запасова центитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ЦТИОЗ
(работен центитален икономически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИОЗ

(работен центитален икономически обтисустатит;

(работен центитален икономически обтисубстат;

(работен центитален икономически обтизапас;

(работен центитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтицентит)

работен субстатен икономически обтицентит)

работен запасов
икономически
обтицентит)

работен сустатантен икономически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИОЗ

(творчески центитален икономически обтисустатит;

(творчески центитален икономически обтисубстат;

(творчески центитален икономически обтизапас;

(творчески центитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически
обтицентит)

творчески субстатен икономически обтицентит)

творчески запасов икономически обтицентит)

творчески сустатантен икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

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

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИОЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИОЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтицентит)

изпълнителен
запасов икономически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИОЗ

(съзидателен
центитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
центитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

съзидателен
субстатен икономически обтицентит)

съзидателен
запасов икономически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиизгодноност}

{запасова центитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИОЗ
(унисъзидателен центитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИОЗ]
{центи-тална
икономическа
обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ЦТИОЗ

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисубстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически
обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (substatum centital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икономически субтицентит, субстатна икономическа феност, (*) – субстатен центитален икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икономически субект [на
субективностен субстатен икономически субект* (subjectivitical substatum
economic subject)] за нейния субстатен центитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за субстатна трансцентитална
икономическа субтизначимост и субстатна инцентитална икономическа
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтизначимост (то е или субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост, или субстатна инцентитална икономическа субтизначимост, но не и
двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на
центиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните
изрази на икономическата субтисубстатност* (economic subtisubstatness)
(икономическият субстат е типична реализация на икономическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатната
центитална икономическа субтизначимост е субстатен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна субстатна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна субстатна оценка, т.е. е субективно-субективностна субстатна
икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical substatum economic appraisement), което е същото като субективистична субстатна икономическа
оценка* (subjectivistical substatum economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
субстатното центиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на субстатната икономическата субтизначимост (вж.
фиг. 1). Субстатната центитална икономическа субтизначимост е форма на
съществуване на субстатната центитална икономическа субтиенергия
(substatum centital economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна центитална икономическа субтиактивност (вж. субстатна центитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена
субстатна центитална икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена субстатна центитална икономическа субтипотенциалност
(също).
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатна центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на субстатното центитално икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатната центитална икономическа субтизначимост са: субстатна възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост*
(substatum reproductional centital economic subtisignificance), субстатна производствена центитална икономическа субтизначимост* (substatum
production centital economic subtisignificance), субстатна разменна центитална икономическа субтизначимост* (substatum exchange centital economic
subtisignificance), субстатна разпределителна центитална икономическа
субтизначимост* (substatum distributional centital economic subtisignificance),
субстатна потребителна центитална икономическа субтизначимост*
(substatum consumption centital economic subtisignificance), субстатна стопанствена центитална икономическа субтизначимост* (substatum protoeconomizing centital economic subtisignificance), субстатна следпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (substatum postproduction centital economic subtisignificance), субстатна предипотребителна
центитална икономическа субтизначимост* (substatum before-consumption
centital economic subtisignificance), субстатна посредническа центитална
икономическа субтизначимост* (substatum intermediationary centital economic
subtisignificance), субстатна бизнес икономическа субтизначимост* (substatum business centital economic subtisignificance), субстатна алокативна
центитална икономическа субтизначимост* (substatum allocative centital
economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална субстатна центитална икономическа субтизначимост* (individual substatum centital
economic subtisignificance), фирмена субстатна центитална икономическа
субтизначимост* (firm substatum centital economic subtisignificance), обществена субстатна центитална икономическа субтизначимост* (social
substatum centital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатна центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (substatum centital assimilated economic subtisignificance) и субстатна центитална създавана икономическа субтизначимост* (substatum
centital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатната центитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна субстатна центитална икономическа субтизначимост* (unimaking
substatum centital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икономически субтисубстат* (unimaking centital economic subtisubstatum)], (2) съзидателна субстатна центитална икономическа субтизначимост* (making substatum centital economic subtisignificance) [същото
като съзидателен центитален икономически субтисубстат* (making
centital economic subtisubstatum)], (3) изпълнителна субстатна центитална
икономическа субтизначимост* (implementationary substatum centital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен центитален икономически субтисубстат* (implementationary centital economic subtisubstatum)], (4)
творческа субстатна центитална икономическа субтизначимост*
(creative substatum centital economic subtisignificance) [същото като творчески
центитален икономически субтисубстат* (creative centital economic subtisubstatum)], (5) работна субстатна центитална икономическа субтизначимост* (working substatum centital economic subtisignificance) [същото като
работен центитален икономически субтисубстат* (working centital economic subtisubstatum)], (6) сътворителна субстатна центитална икономическа субтизначимост* (performing substatum centital economic subtisignificance) [същото като сътворителен центитален икономически субтисубстат* (performing centital economic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатната центитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – центитална икономическа субтизначимост)

Центитална
икономическа
субтизначимост (ЦТИСЗ)
(центитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИСЗ

Субстатна
ЦТИСЗ

Запасова
ЦТИСЗ

Сустатантна
ЦТИСЗ

(центитален
икономически
субтисустатит;

(центитален
икономически
субтисубстат;

(центитален
икономически
субтизапас;

(центитален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтицентит)

субстатен икономически
субтицентит)

запасов икономически
субтицентит)

сустатитен икономически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИСЗ]

[външно същество на
ЦТИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИСЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИСЗ

(сътворителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
центитален икономически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
центитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтицентит)

сътворителен
субстатен икономически субтицентит)

сътворителен
запасов икономически субтицентит)

сътворителен
сустатантен икономически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[общо състоя-ние
на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{запасова центитална икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономичесна икономически сустит)
ка субстанция)
ческа суперстанта)

(вид специфант
на икономически
сустант)
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Работна (сметна) ЦТИСЗ
(работен центитален икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИСЗ

Работна (смет-на)
сустатантна
ЦТИСЗ

(работен центитален икономически субтисустатит;

(работен центитален икономически субтисубстат;

(работен центитален икономически субтизапас;

(работен центитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтицентит)

работен субстатен икономически субтицентит)

работен запасов
икономически
субтицентит)

работен сустатантен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество
на ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИСЗ

(творчески центитален икономически субтисустатит;

(творчески центитален икономически субтисубстат;

(творчески центитален икономически субтизапас;

(творчески центитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтицентит)

творчески субстатен икономически субтицентит)

творчески запасов икономически субтицентит)

творчески сустатантен икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

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

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИСЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИСЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
центитален икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтицентит)

изпълнителен
запасов икономически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен икономически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИСЗ

Съзидателна (изгодна) сустатантна ЦТИСЗ

(съзидателен
центитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
центитален ико- центитален икономически
номически
субтисубстат;
субтизапас;

(съзидателен
центитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

съзидателен
субстатен икономически субтицентит)

съзидателен
запасов икономически субтицентит)

съзидателен сустатантен икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиизгодноност}

{запасова центитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
Унисъзидателна (удовлетво- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател-ен
ряваща)
ен центитален
ен центитален
ен центитален
центитален икоЦТИСЗ
икономически
икономически
икономически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
субтизапас;
тисустатант;
(унисъзидателен центитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиудовлетворе-ност}
(вид икономически специфит)

унисъзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономи-чески
сустант)

СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(substatum centital ecorenomic allotment) – същото като субстатен икореномически обтицентит и като субстатно центитално икореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ*
(substatum centital ecotechnomic assignment) – същото като субстатен центитален икотехномически обтипринос и субстатен иконотехмически обтицентит.
СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(substatum centital ecotechnomic allotment) – същото като субстатен центита-
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File: от СУБСТАТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен икотехномически обтипринос и субстатен иконотехмически обтицентит.
СУБСТАТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (substatum centital ecounirenomic allotment) – същото като субстатен
икоуниреномически обтицентит и като субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически обтисубстантит, субстатна
икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномически субект* (substantivitical substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна икономическа обтизначимост (същото като
субстатен икономически обтисубективит и субстатен икономически интерес) и субстатен икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиобективит и като субстатна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за субстатна икореномическо обтиучастие (в
т.ч. и за субстатно икономическа обтизначимост и субстатен икотехномически обтипринос) и субстатно икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където субстатната икономическа обтизначимост е субстатна икономическа оценка на
субстатния икотехномически обтипринос; една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното
икокореномическо обтиучастие е субстатен икокореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна субстатна
икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical substatum ecocorenomic
appraisement). Субстатното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната икокореномическа обтиенергия (substatum ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна
икокореномическа обтиактивност (вж. икокореномическа обтидейност). Тя
е кинестично опредметена субстатна икокореномическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена субстатна икокореномическа обтипотенциалност (също).
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатното икокореномическо обтиучастие е обективен субстатен икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим субстатен
икокореномически ингредиент* (objectively-indispensable substatum ecocorenomic ingredient) [на обективно-изискван субстатен икокореномически
ингредиент* (objectively-required substatum ecocorenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо субстатно икокореномическо участие*
(objectively-indispensable substatum ecocorenomic participation (share)) [на обективно-изисквано субстатен икокореномическо участие* (objectivelyrequired substatum ecocorenomic participation (share)]. По-своята природа той е
оптимален субстатен икокореномически ингредиент* (optimal substatum
ecocorenomic ingredient) [в частност оптимално субстатно икокореномическо участие* (optimal substatum ecocorenomic participation (share))] и неговото
формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна
на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икокореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на
икономическата система, математическо моделиране на икономическите
системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
обективнонеобходимо субстатно икокореномическо участие* (individual
objectively-indispensable substatum ecocorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо субстатно икокореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо субстатно икокореномическо участие* (firm
objectively-indispensable substatum ecocorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо субстатно икокореномическо участие), обществено обективнонеобходимо субстатно икокореномическо участие* (social
objectively-indispensable substatum ecocorenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо субстатно икокореномическо участие и т.н.
Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на субстатния икокореномически субект, който формира структурата на субстатния икокореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и
икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на субстатното икокореномическо обтиучастие са: (1) субстатно трансцентитално икокореномичес2
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко обтиучастие (същото като субстатен икокореномически обтитрансцентит, същото като субстатна икокореномическа зададеност и като субстатна икокореномическа заделеност), (2) субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като субстатен икокореномически обтиинцентит и като субстатна инцентитална икокореномическа заделеност), (3)
субстатно центитално икокореномическо обтиучастие (същото като субстатен икокореномически обтицентит и като субстатен центитална икокореномическа заделеност), (4) субстатно уницентитално икокореномическо
обтиучастие (същото като субстатен икокореномически обтиуницентит и
като субстатна уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2
и табл. 1). Ако не е посочено друго, под субстатно икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира субстатното трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СБ икокореномическо участие)

СБ центитално
икокореномическо участие;
СБ икокореномически центит
(СБ центитално
икокореномическо участие)

СБ инцентитално
икокореномическо участие;
СБ икокореномически инцентит
(СБ инцентитално
икокореномическо
участие)

СБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтитрансцентит
(СБ икокореномическа ценностност;
СБ икокореномическа отдаденост)

СБ инцентитално

СБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СБ икокореномическа заделеност)

СБ инцентитално

СБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтицентит
(СБ икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтиинцентит
(СБ икокореномическа феност)

СБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтицентит
(СБ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтиинцентит
(СБ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на субстатното икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

СБ икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически субстантит

СБ икокореномическо участие;
СБ икокореномически субстантит

СБ икоуниреномическо субтиучастие;

СБ икокореномическо субтиучастие;

СБ икоуниреномически субтисубстантит;

СБ икокореномически субтисубстантит;

СБ икоуниреномическа реализираност

СБ икокореномическа реализираност

СБ икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтисубстантит;
СБ икоуниреномическа заделеност

СБ икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтисубстантит;
СБ икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Субстатно икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРОУ
но ИКРОУ
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие за определност на
ИКРОУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатитно инцентитално
ИКРОУ

Сустатитно
центитално
ИКРОУ

(сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Субстатно
ИКРОУ
(икокореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРОУ
(икокореномически обтизапас)
[външно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРОУ

Субстатно трансцентитално
ИКРОУ

Субстатно инцентитално
ИКРОУ

Субстатно
центитално
ИКРОУ

(субстатен
икокореномически обтиуницентит)

(субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически обтиинцентит)

(субстатен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРОУ

Запасово трансцентитално
ИКРОУ

Запасово инцентитално
ИКРОУ

Запасово центитално
ИКРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сустатантно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРОУ

Сустатантно
центитално
ИКРОУ

(сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРОУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното икокореномическо обтиучастие са: субстатно възпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (substatum reproductional
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено икокореномическо обтиучастие* (substatum production ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно икокореномическо обтиучастие* (substatum exchange ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разпределително икокореномическо обтиучастие* (substatum distributional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително икокореномическо обтиучастие* (substatum consumption ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно стопанствено икокореномическо обтиучастие*
(substatum protoeconomizing ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно следпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (substatum
post-production ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно предипотребително икокореномическо обтиучастие* (substatum beforeconsumption ecocorenomic obtiparti-cipation (obtishare)), субстатно посредническо икокореномическо обтиучастие* (substatum intermediationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес икокореномическо
обтиучастие* (substatum business ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно алокативно икокореномическо обтиучастие* (substatum allocative ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субс8
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татно икокореномическо обтиучастие* (individual substatum ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно икокореномическо обтиучастие* (firm substatum ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
субстатно икокореномическо обтиучастие* (social substatum ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно усвоявано икокореномическо обтиучастие*
(substatum assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и субстатно
създавано икокореномическо обтиучастие* (substatum gived ecocorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтисубстат), (2) съзидателно субстатно икокореномическо
обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически обтисубстат), (3)
изпълнително субстатно икокореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически обтисубстат), (4) творческо субстатно икокореномическо обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтисубстат), (5) работно субстатно икокореномическо обтиучастие (същото
като работен икокореномически обтисубстат), (6) сътворително субстатно
икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтисубстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатното икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРОУ

Субстатно
ИКРОУ

Запасово
ИКРОУ

Сустатантно
ИКРОУ

(икокореномически обтисустатит)

(икокореномически обтисубстат)

(икокореномически обтизапас)

(икокореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИКРОУ]

[външно същество на
ИКРОУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРОУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИКРОУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтисустатит)

(сътворителен
икокореномически обтисубстат)

(сътворителен
икокореномически обтизапас)

(сътворителен
икокореномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРОУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа
обтипригодност}
(вид специфант на икокореномически
сустит)

{субстатна
икокореномическа обтипригодност}

{запасова икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)

Работно (сметно) сустатитно
ИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРОУ

(работен икокореномически обтисустатит)

(работен икокореномически
обтисубстат)

(работен икокореномически
обтизапас)

(работен икокореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРОУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна обти- мическа сметзадоволеност}
на обтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

[работно вън- [работно външно състояние шно състояние
на
на цялостното
ИКРОУ]
същество на
ИКРОУ]
{икокореномическа сметна {сустатитна
обтизадоволе- икокореноминост}
ческа сметна
обтизадово(разновидност
леност}
на икокореномическа фор(разновидност
ма)
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРОУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРОУ

(творчески
икокореномически обтисустатит)

(творчески икокореномически
обтисубстат)

(творчески икокореномически
обтизапас)

(творчески икокореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

12

(разновидност
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИКРОУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически обтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически обтизапас)

(изпълнителен
икокореномически обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Съзидателно
(изгодно)
сустатитно
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки обтисубстат)

(съзидателен
икокореномически обтизапас)

(съзидателен
икокореномически обтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа обтиизгодност}

{запасова икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически
лен икокоресустатит)
обтисубстат)
номически
[цялостно съсобтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на
тояние на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{сустатитна
{субстатна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа обтиуческа обтиуческаобти
довлетворедовлетвореудовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
мически сусческа субстантит)
ция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРОУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРОУ

(унисъзидателен икокореномически обтизапас)

(унисъзидателен икокореномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{запасова икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (substatum
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
субстатно икокореномическо обтиучастие;
субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
субстатно центитално икокореномическо обтиучастие.
СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), субстатен икокореномически субтисубстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на субстатен икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномически субект* (substantivitical substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; ком14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна
икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтисубективит) и субстатен икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиобективит) (както и общо понятие за субстатно икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за субстатна икономическа
субтизначимост и субстатен икотехномически субтипринос) и субстатно
икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където субстатната икономическа субтизначимост е икономическа оценка на субстатния икотехномически субтипринос; една от разновидностите на икокореномическото субтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икокореномическата субтисубстатност*
(ecocorenomic subtisubstatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното икокореномическо субтиучастие е
субстатен икокореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна субстатна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна субстатна икокореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical substatum ecocorenomic appraisement). Субстатното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатна
икокореномическата субтиенергия (substatum ecocorenomic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената субстатна икокореномическа субтиактивност (вж. икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икокореномическа субтипотенциалност
(също).
Субстатното икокореномическо субтиучастие акцентира върху дейността
на субстатния икокореномически субект, който формира структурата на субстатния икокореномически субтиингредиент, последният в качеството му на
икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа
същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на субстатното икокореномическо субтиучастие са: (1) субстатно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие (същото като субстатен икокореномически
субтитрансцентит и същото като субстатен икокореномическа ценностност и като субстатна икокореномическа отдаденост), (2) субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като субстатен икоко15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически субтиинцентит и като субстатна икокореномическа феност),
(3) субстатно центитално икокореномическо субтиучастие (същото като
субстатен икокореномически субтицентит и като субстатен икокореномически диспотант), (4) субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като субстатен икокореномически субтиуницентит и като
субстатен икокореномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е
посочено друго, под субстатно икокореномическо субтиучастие обикновено се
подразбира субстатното трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СБ икокореномическо участие)

СБ инцентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически инцентит
(СБ инцентитално
икокореномическо
участие)

СБ центитално
икокореномическо участие;
СБ икокореномически центит
(СБ центитално
икокореномическо участие)

СБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтитрансцентит
(СБ икокореномическа ценностност;
СБ икокореномическа отдаденост)

СБ инцентитално

СБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтицентит
(СБ икокореномически диспотант)

СБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СБ икокореномическа заделеност)

СБ инцентитално

икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтиинцентит
(СБ икокореномическа феност)

СБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтицентит
(СБ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтиинцентит
(СБ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на субстатното икокореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически субстантит

СБ икокореномическо участие;
СБ икокореномически субстантит

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;

СБ икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтисубстантит;

СБ икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтисубстантит;

СБ икореномическа
реализираност

СБ икоуниреномическа реализираност

СБ икокореномическа реализираност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

СБ икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтисубстантит;
СБ икоуниреномическа заделеност

СБ икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтисубстантит;
СБ икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Субстатно икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СБ –
субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРСУ
но ИКРСУ
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически
субтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие за определност на
ИКРСУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатитно инцентитално
ИКРСУ

Сустатитно
центитално
ИКРСУ

(сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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Субстатно
ИКРСУ
(икокореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРСУ
(икокореномически субтизапас)
[външно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРСУ

Субстатно трансцентитално
ИКРСУ

Субстатно инцентитално
ИКРСУ

Субстатно
центитално
ИКРСУ

(субстатен
икокореномически субтиуницентит)

(субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически субтиинцентит)

(субстатен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРСУ

Запасово трансцентитално
ИКРСУ

Запасово инцентитално
ИКРСУ

Запасово центитално
ИКРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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Сустатантно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРСУ

Сустатантно
центитално
ИКРСУ

(сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРСУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното икокореномическо субтиучастие са: субстатно възпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (substatum reproductional
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно производствено икокореномическо субтиучастие* (substatum production ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разменно икокореномическо субтиучастие* (substatum exchange ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително икокореномическо субтиучастие* (substatum
distributional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително икокореномическо субтиучастие* (substatum consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено икокореномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено икокореномическо
субтиучастие* (substatum post-production ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно предипотребително икокореномическо субтиучастие*
(substatum before-consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо икокореномическо субтиучастие* (substatum intermediationary ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес
икокореномическо субтиучастие* (substatum business ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно икокореномическо субтиучастие* (substatum allocative ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разгра21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ничават индивидуално субстатно икокореномическо субтиучастие* (individual ecocorenomic substatum subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно икокореномическо субтиучастие* (firm substatum ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно икокореномическо субтиучастие* (social substatum ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(substatum assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и субстатно
създавано икокореномическо субтиучастие* (substatum gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтисубстат), (2) съзидателно субстатно икокореномическо
субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтисубстат),
(3) изпълнително субстатно икокореномическо субтиучастие (същото като
изпълнителен икокореномически субтисубстат), (4) творческо субстатно
икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически субтисубстат), (5) работно субстатно икокореномическо субтиучастие (същото
като работен икокореномически субтисубстат), (6) сътворително субстатно
икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтисубстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатното икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]
{икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРСУ

Субстатно
ИКРСУ

Запасово
ИКРСУ

Сустатантно
ИКРСУ

(икокореномически субтисустатит)

(икокореномически субтисубстат)

(икокореномически субтизапас)

(икокореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИКРСУ]

[външно същество на
ИКРСУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРСУ

Сътворител-но
(пригодно) запасово ИКРСУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтисустатит)

(сътворителен
икокореномически субтисубстат)

(сътворителен
икокореномически субтизапас)

(сътворителен
икокореномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
икокореномическа субтипригодност}

{запасова икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРСУ

(работен икокореномически субтисустатит)

(работен икокореномически
субтисубстат)

(работен икокореномически
субтизапас)

(работен икокореномически субтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномисубтизадовоческа сметна
леност}
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРСУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна субти- мическа сметзадоволеност}
на субтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРСУ

(творчески
икокореномически субтисустатит)

(творчески икокореномически
субтисубстат)

(творчески икокореномически
субтизапас)

(творчески икокореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРСУ]

{сустатитна
{сустатант{субстатна
{запасова икоикокореномина
икокореноикокореномикореномическа
ческа ползвае- ческа ползваема ползваема субмическа ползма субтизадо- субтизадоволеваема субтитизадововоленост}
задоволеност}
ност}
леност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномичес- икокореномически сустит) ческа субстан- ка суперстанта) чески сустант)
ция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа субтизадоволеност}

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИКРСУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически субтизапас)

(изпълнителен
икокореномически субтисустатант)

[външно състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРСУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]

{субстатна
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

[външно състояние на
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субти(вид икокорезадоволеномическа форност}
ма)
(вид форма на
икокореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икокореномически субтизапас)

(съзидателен
икокореномически субтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа субтиизгодност}

{запасова икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРСУ
татно ИКРСУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРСУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидатемически субмически субтилен икокоретисустатит)
субстат)
номически
[цялостно съссубтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на ИКРСУ]
тояние на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{субстатна
{сустатитна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческасубти
довлетвореудовлетворедовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
ческа субстанмически сусция)
тит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРСУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРСУ

(унисъзидателен икокореномически субтизапас)

(унисъзидателен икокореномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{запасова икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (substatum
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
субстатно икокореномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно центитално икокореномическо субтиучастие.
СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (substatum ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически субстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномически
субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнк28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция) от субстатна икономическа значимост (същото като субстатен икономически субективит) и субстатен икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически обективит) (както и общо понятие за субстатно
икореномическо участие (в т.ч. и за субстатна икономическа значимост и
субстатен икотехномически принос) и субстатно икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където субстатната икономическа значимост е субстатна икономическа
оценка на субстатния икотехномическия принос; една от разновидностите на
икокореномическото участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субстатност* (ecocorenomic substatness) (икокореномическият
субстат е типична реализация на икокореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за субстатно икокореномическо субтиучастие (същото като субстатен икокореномически субтисубстантит) и субстатно икокореномическо обтиучастие
(същото като субстатен икокореномически обтисубстантит) (вж. икокореномика). Субстатното икокореномическо участие е форма на съществуване
на субстатната икокореномическа енергия (substatum ecocorenomic energy)
и отношение на признаване на приложената субстатна икокореномическа
активност (вж. икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена
субстатна икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатно икокореномическа потенциалност (също).
Субстатното икокореномическо участие акцентира върху дейността на
субстатния икокореномически субект, който формира структурата на субстатния икокореномическия ингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на субстатното
икокореномическо участие са: (1) субстатно трансцентитално икокореномическо участие (същото като субстатен икокореномически трансцентит), (2)
субстатно инцентитално икокореномическо участие (същото като субстатен икокореномически инцентит), (3) субстатно центитално икокореномическо участие (същото като субстатен икокореномически центит), (4) субстатно уницентитално икокореномическо участие (същото като субстатен
икокореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
субстатно икокореномическо участие обикновено се подразбира субстатното
трансцентитално икокореномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СБ икокореномическо участие)

СБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтитрансцентит
(СБ икокореномическа ценностност;
СБ икокореномическа отдаденост)

СБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СБ икокореномическа заделеност)

СБ центитално
икокореномическо участие;
СБ икокореномически центит
(СБ центитално
икокореномическо участие)

СБ инцентитално
икокореномическо участие;
СБ икокореномически инцентит
(СБ инцентитално
икокореномическо
участие)

СБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтицентит
(СБ икокореномически диспотант)

СБ инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтиинцентит
(СБ икокореномическа феност)

СБ инцентитално

СБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтицентит
(СБ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтиинцентит
(СБ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на субстатното икокореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според общностния икокореномически статут негови разновидности са
(1) субстатно икокореномическо субтиучастие (субстатен икокореномичес30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субтисубстантит) и (2) субстатно икокореномическо обтиучастие (субстатен икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

СБ икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически субстантит

СБ икокореномическо участие;
СБ икокореномически субстантит

СБ икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтисубстантит;

СБ икокореномическо
субтиучастие;
СБ икокореномически субтисубстантит;

СБ икоуниреномическа реализираност

СБ икокореномическа реализираност

СБ икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтисубстантит;
СБ икоуниреномическа заделеност

СБ икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтисубстантит;
СБ икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Субстатно икокореномическо участие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИКРУ – икокореномическо участие)
Уницентитал- Трансцентитално ИКРУ
но ИКРУ
Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРУ
(икокореномически сустатит)
[цялостно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустит)

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна
определеност
на ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИКРУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално ИКРУ

Сустатитно трансцентитално ИКРУ

Сустатитно инцентитално
ИКРУ

Сустатитно
центитално
ИКРУ

(сустатитен
икокореномически уницентит)

(сустатитен икокореномически
трансцентит)

(сустатитен
икокореномически инцентит)

(сустатитен
икокореномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИКРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИКРУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на
икокореномическа същност)

(вид сустит на
икокореномическо явление)

(вид сустит на
икокореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
уницентитално ИКРУ

Субстатно трансцентитално
ИКРУ

Субстатно инцентитално
ИКРУ

Субстатно центитално ИКРУ

(субстатен
икокореномически уницентит)

(субстатен икокореномически
трансцентит)

(субстатен икокореномически
инцентит)

(субстатен икокореномически
центит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо явление)

(вид субстанция на икокореномически диспозант)

Запасово
ИКРУ

Запасово уницентитално
ИКРУ

Запасово трансцентитално
ИКРУ

Запасово инцентитално ИКРУ

Запасово центитално ИКРУ

(икокореномически запас)

(запасов икокореномически уницентит)

(запасов икокореномически
трансцентит)

(запасов икокореномически
инцентит)

(запасов икокореномически
центит)

[външно същество на
ИКРУ]

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИКРУ]

[външно същество на външната определеност на ИКРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)

Субстатно
ИКРУ
(икокореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)
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Сустатантно
ИКРУ
(икокореномически сустатант)
[общо понятие за същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално ИКРУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРУ

Сустатантно
центитално
ИКРУ

(сустатантен
икокореномически уницентит)

(сустатантен
икокореномически трансцентит)

(сустатантен
икокореномически инцентит)

(сустатантен
икокореномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРУ]

(вид сустант
на икокореномически диспо-зит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант на
икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното икокореномическо участие са: субстатно възпроизводствено икокореномическо участие* (substatum reproductional ecocorenomic participation (share)), субстатно производствено икокореномическо участие* (substatum production ecocorenomic participation (share)), субстатно разменно икокореномическо участие* (substatum exchange ecocorenomic participation (share)), субстатно разпределително икокореномическо участие* (substatum distributional ecocorenomic participation (share)), субстатно потребително икокореномическо участие* (substatum consumption
ecocorenomic participation (share)), субстатно стопанствено икокореномическо участие* (substatum protoeconomizing ecocorenomic participation (share)),
субстатно следпроизводствено икокореномическо участие* (substatum postproduction ecocorenomic participation (share)), субстатно предипотребително
икокореномическо участие* (substatum before-consumption ecocorenomic
participation (share)), субстатно посредническо икокореномическо участие*
(substatum intermediationary ecocorenomic participation (share)), субстатно бизнес икокореномическо участие* (substatum business ecocorenomic participation
(share)), субстатно алокативно икокореномическо участие* (substatum
allocative ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно икокореномическо участие* (individual substatum ecocorenomic
participation (share)), фирмено субстатно икокореномическо участие* (firm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------substatum ecocorenomic participation (share)), обществено субстатно икокореномическо участие* (social substatum ecocorenomic participation (share)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно усвоявано икокореномическо участие*
(substatum assimilated ecocorenomic participation (share)) и субстатно създавано икокореномическо участие* (substatum gived ecocorenomic participation
(share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното икокореномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно
икокореномическо участие (същото като унисъзидателен икокореномически
субстат), (2) съзидателно субстатно икокореномическо участие (същото като съзидателен икокореномически субстат), (3) изпълнително субстатно
икокореномическо участие (същото като изпълнителен икокореномически субстат), (4) творческо субстатно икокореномическо участие (същото като
творчески икокореномически субстат), (5) работно субстатно икокореномическо участие (същото като работен икокореномически субстат), (6) сътворително субстатно икокореномическо участие (същото като сътворителен
икокореномически субстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатното икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)

Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРУ

Субстатно
ИКРУ

Запасово
ИКРУ

Сустатантно
ИКРУ

(икокореномически сустатит)

(икокореномически субстат)

(икокореномически запас)

(икокореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИКРУ]

[вътрешно същество на
ИКРУ]

[външно същество на
ИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИКРУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИКРУ

(сътворителен
икокореномически сустатит)

(сътворителен
икокореномически субстат)

(сътворителен
икокореномически запас)

(сътворителен
икокореномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа пригодност}

{субстатна
икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
[работно вън- цялостното съшно състояние
щество на
на ИКРУ]
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИКРУ]

{икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
Творческа (пол(ползваемо) за- зваемо) сустапасово ИКРУ
тантно ИКРУ

(творчески икокореноми-чески
сустатит)

(творчески икокореномически
субстат)

(творчески
икокореномически запас)

(творчески икокореномически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на икокореномическа форма)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икокореноми- кореномическа икокореномическа ползваема ползваема за- ческа ползваезадоволеност}
доволеност}
ма задоволеност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномическа субстанческа суперчески сустант)
ция)
станта)

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)

(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субстантит)
{икокореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИКРУ]
(вид икокореномическа
форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИКРУ

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
субстатно ИКРУ запасово ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически сустатит)

(изпълнителен
икокореномически субстат)

(изпълнителен
икокореномически запас)

(изпълнителен
икокореномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на външното същество на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномизадоволеност} ческа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИКРУ

(съзидателен
икокореномически сустатит)

(съзидателен
икокореномически субстат)

(съзидателен
икокореномически запас)

(съзидателен
икокореномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

38

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиизгодност}
ческа изгодност}
(вид съдържа- (вид съдържание на икоко- ние на икокоререномическа
номически суссуперстанта)
тант)
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИКРУ

(унисъзидателен икокореномически сустатит)

(унисъзидателен
икокореномически субстат)

(унисъзидателен икокореномически запас)

(унисъзидателен икокореномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиудовлеческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (substatum
corenomic participation (share)) (ки) – във:
субстатно икокореномическо участие;
субстатно инцентитално икокореномическо участие;
субстатно трансцентитално икокореномическо участие;
субстатно уницентитално икокореномическо участие;
субстатно центитално икокореномическо участие.

eco-

СУБСТАТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически обтисубстантит, субстатен икореномическа заделеност (*) – икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на субстантивностен икореномически субстатен субект*
(substantivitical substatum ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за субстатна икономическа обтизначимост (същото
39
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като субстатен икономически обтисубективит и като субстатен икономически интерес) и субстатен икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиобективит и като субстатна икотехномическа зададеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата
обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) (икореномическият субстат
е типична реализация на икореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното икореномическо обтиучастие е субстатен икореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна субстатна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна субстатна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical substatum ecorenomic appraisement). Субстатното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната икореномическа обтиенергия (ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на
приложената субстатна икореномическа обтиактивност (вж. икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икореномическа обтипотенциалност (вж. също).
Субстатното икореномическо обтиучастие е обективен субстатен икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим субстатен икореномически ингредиент* (objectively-indispensable substatum ecorenomic ingredient) [на обективно-изискван субстатен икореномически ингредиент*
(objectively-required substatum ecorenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо субстатно икореномическо участие* (objectivelyindispensable substatum ecorenomic participation (share)) [на обективноизисквано субстатно икореномическо участие* (objectively-required substatum ecorenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален
субстатен икореномически ингредиент* (optimal substatum ecorenomic
ingredient) [в частност оптимално икореномическо субстатно участие*
(optimal substatum ecorenomic participation (share))] и неговото формиране се
моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата
обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да
бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни
икономически условия), произтичащи от ограничеността на икореномическите
ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономичес40

564

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо субстатно икореномическо участие* (individual objectivelyindispensable substatum ecorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо субстатно икореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо субстатно икореномическо участие* (firm objectivelyindispensable substatum ecorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо субстатно икореномическо участие), обществено обективнонеобходимо субстатно икореномическо участие* (social objectivelyindispensable substatum ecorenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо субстатно икореномическо участие и т.н.
Субстатното икореномическо обтиучастие акцентира върху дейността на
субстатния икореномически субект, който формира структурата на субстатния
икореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на субстатното икореномическо обтиучастие са: (1) субстатно трансцентитално икореномическо
обтиучастие (същото като субстатен икореномически обтитрансцентит,
същото като субстатна икореномическа зададеност и като субстатна икореномическа заделеност), (2) субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като субстатен икореномически обтиинцентит и като субстатна инцентитална икореномическа заделеност), (3) субстатно центитално икореномическо обтиучастие (същото като субстатен икореномически
обтицентит и като субстатна центитална икореномическа заделеност), (4)
субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като субстатен икореномически обтиуницентит и като субстатно уницентитална
икореномическа заделеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
субстатно икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира субстатното трансцентиталното икореномическо обтиучастие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СБ инцентитално икореномическо участие;
СБ кореномически инцентит
(СБ инцентитално икореномическо участие)

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на субстатното икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното икореномическо обтиучастие са (1) субстатна икономическа обтизначимост (субстатен икономически обтисубекивит и като
субстатен икономически интерес) и (2) субстатен икотехномически обтипринос (субстатен икотехномически обтиобекивит и като субстатна икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Субстатно икореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатит)
[цялостно същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие за определност на
ИРОУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРОУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатитно инцентитално
ИРОУ

Сустатитно
центитално
ИРОУ

(сустатитен
икореномически обтиуницентит)

(сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИРОУ
(икореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРОУ
(икореномически обтизапас)
[външно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРОУ

Субстатно трансцентитално
ИРОУ

Субстатно инцентитално
ИРОУ

Субстатно
центитално
ИРОУ

(субстатен икореномически
обтиуницентит)

(субстатен икореномически
обтитрансцентит)

(субстатен икореномически
обтиинцентит)

(субстатен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРОУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРОУ

Запасово трансцентитално
ИРОУ

Запасово инцентитално
ИРОУ

Запасово центитално ИРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРОУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРОУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИРОУ

Сустатантно
центитално
ИРОУ

(сустатантен
икореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икореномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРОУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Субстатната икономическа обтизначимост и субстатният икотехномическият обтипринос като разновидности на субстатното икореномическо обтиучастие (то е или субстатна икономическа обтизначимост, или субстатен икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват субстатен дялов икореномически обтидиспозат
(substatum partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото субстатно икореномическо обтиучастие е субстатен дялов
икореномически обтидиспозант (substatum partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis (на субстатното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на субстатната
икономическата обтизначимост obpardis и субстатния икотехномически
обтипринос obpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически обтидиспозат субстатната икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна
икономическа оценка* (substatum economic estimatе) на субстатния икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
obpardis = Eobpardis (obpardis)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическа оценка), където Eobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), obpardis =
tobpardis е общата икономическа оценка на субстатния икотехномически
обтипринос (total economic estimatе of the substatum ecotechnomic obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на субстатния икотехномически обтипринос (average economic estimatе of the substatum ecotechnomic obticontribution)
и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на субстатния икотехномически обтипринос (marginal economic estimatе of the substatum ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното икореномическо обтиучастие са: субстатно възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (substatum reproductional
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено икореномическо обтиучастие* (substatum production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно икореномическо обтиучастие* (substatum exchange ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разпределително
икореномическо обтиучастие* (substatum distributional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително икореномическо обтиучастие*
(substatum consumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
стопанствено икореномическо обтиучастие* (substatum proto-economizing
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно следпроизводствено икореномическо обтиучастие* (substatum post-production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно предипотребително икореномическо
обтиучастие* (substatum before-consumption ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно посредническо икореномическо обтиучастие*
(substatum intermediationary ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
бизнес икореномическо обтиучастие* (substatum business ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно алокативно икореномическо
обтиучастие* (substatum allocative ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------allocative ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
субстатно икореномическо обтиучастие* (individual substatum ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно икореномическо обтиучастие* (firm substatum ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно икореномическо обтиучастие* (social substatum ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно усвоявано икореномическо обтиучастие* (substatum assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и субстатно създавано икореномическо обтиучастие* (substatum gived ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно
икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически
обтисубстат), (2) съзидателно субстатно икореномическо обтиучастие
(същото като съзидателен икореномически обтисубстат), (3) изпълнително
субстатно икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтисубстат), (4) творческо субстатно икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтисубстат), (5) работно
субстатно икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтисубстат), (6) сътворително субстатно икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически обтисубстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИРОУ

Субстатно
ИРОУ

Запасово
ИРОУ

Сустатантно
ИРОУ

(икореномически обтисустатит)

(икореномически обтисубстат)

(икореномически обтизапас)

(икореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИРОУ]

[вътрешно същество на
ИРОУ]

[външно същество на
ИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРОУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтипригодност}

{сустатитна
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
икореномическа обтипригодност}

{запасова икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
икореномическа обтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРОУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{икореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРОУ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРОУ

(творчески икореномически
обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески икореномически
обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРОУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
обтизапас)
обтисустатит)
обтисубстат)
обтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
ческа обтизана
ИРОУ]
на ИРОУ]
на ИРОУ]
ИРОУ]
доволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
обтизадоволека обтизадовоческа обтизака обтизадовоИРОУ]
ност}
леност}
доволеност}
леност}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномически обтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРОУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икореномическа обтиигодноност}

{запасова икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състо-яние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
субстатно икореномическо обтиучастие;
субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие;
субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие;
субстатно центитално икореномическо обтиучастие.

(substatum

СУБСТАТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на субстатeн икореномически субект [на субстантивностен
субстатен икореномически субект* (substantivitical substatum ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за субстатна
икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтисубективит) и субстатен икотехномически субтипринос (същото като субс52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татен икотехномически субтиобективит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) (икореномическият субстат е типична реализация на икореномическата
субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното икореномическо субтиучастие е субстатен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икореномическа субстатна оценка* (subjectively-substantivitical substatum
ecorenomic appraisement). Субстатното икореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на субстатната икореномическа субтиенергия (substatum ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената
субстатна икореномическа субтиактивност (вж. икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икореномическа
субтипотенциалност (също).
Субстатното икореномическо субтиучастие акцентира върху дейността на
субстатния икореномически субект, който формира структурата на субстатния
икореномическия субтиингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и
икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на субстатното икореномическо субтиучастие са: (1) субстатно трансцентитално икореномическо
субтиучастие (същото като субстатен икореномически субтитрансцентит и
същото като субстатна икореномическа ценностност и като субстатна икореномическа отдаденост), (2) субстатно инцентитално икореномическо
субтиучастие (същото като субстатен икореномически субтиинцентит и като субстатна икореномическа феност), (3) субстатно центитално икореномическо субтиучастие (същото като субстатен икореномически субтицентит и като субстатен икореномически диспотант), (4) субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като субстатен икореномически субтиуницентит и като субстатен икореномически диспотит) (фиг. 1 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под субстатно икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира субстатното трансцентитално икореномическо
субтиучастие.
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СБ трансцентитално икореномическо
участие;
СБ икореномически
трансцентит
(СБ трансцентитално
икореномическо
участие;
СБ икореномическо
участие)

СБ инцентитално икореномическо участие;
СБ кореномически инцентит
(СБ инцентитално икореномическо участие)

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

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

СБ инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически субтиинцентит
(СБ икореномиеска феност)

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

СБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СБ икореномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална икореномическа
заделеност;
СБикореномическа
заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на субстатното икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното икореномическо субтиучастие са (1) субстатна икономическа субтизначимост (субстатен икономически субтисубекивит) и (2)
субстатен икотехномически субтипринос (субстатен икотехномически субтиобекивит) (фиг. 2).

СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Субстатно икореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното икореномическото субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРСУ
(икореномичес-ки субтисустатит)
[цялостно същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие за определност на
ИРСУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРСУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатитно инцентитално
ИРСУ

Сустатитно
центитално
ИРСУ

(сустатитен
икореномически субтиуницентит)

(сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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Субстатно
ИРСУ
(икореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРСУ
(икореномически субтизапас)
[външно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРСУ

Субстатно трансцентитално
ИРСУ

Субстатно инцентитално
ИРСУ

Субстатно
центитално
ИРСУ

(субстатен икореномически
субтиуницентит)

(субстатен икореномически
субтитрансцентит)

(субстатен икореномически
субтиинцентит)

(субстатен
икореномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРСУ]

(вид субстанция на икореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРСУ

Запасово трансцентитално
ИРСУ

Запасово инцентитално
ИРСУ

Запасово центитално ИРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРСУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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Сустатантно
ИРСУ
(икореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРСУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИРСУ

Сустатантно
центитално
ИРСУ

(сустатантен
икореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икореномически субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРСУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Субстатната икономическа субтизначимост и субстатният икотехномическият субтипринос като разновидности на субстатното икореномическо субтиучастие (то е или субстатна икономическа субтизначимост, или субстатен
икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват субстатен дялов икореномически субтидиспозат (substatum partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото субстатно икореномическо субтиучастие е субстатен дялов икореномически субтидиспозант (substatum partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на
дяловия икореномически субтидиспозант subpardis (на субстатното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на субстатната
икономическа субтизначимост subpardis и субстатния икотехномически
субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически субтидиспозат субстатната икономическа
субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна икономическа оценка* (substatum economic estimatе) на субстатния икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
subpardis = Esubpardis (subpardis)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическа оценка), където Esubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), subpardis =
tsubpardis е общата икономическа оценка на субстатния икотехномически
субтипринос (total economic estimatе of the substatum ecotechnomic subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на субстатния икотехномически субтипринос (average economic estimatе of the substatum ecotechnomic
subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на субстатния икотехномически субтипринос (marginal economic estimatе of the substatum ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното икореномическо субтиучастие са: субстатно възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (substatum reproductional
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно производствено икореномическо субтиучастие* (substatum production ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разменно икореномическо субтиучастие* (substatum exchange ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително икореномическо субтиучастие* (substatum distributional
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително икореномическо субтиучастие* (substatum consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено икореномическо субтиучастие*
(substatum protoeconomizing ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (substatum postproduction ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно предипотребително икореномическо субтиучастие* (substatum before-consumption
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо икореномическо субтиучастие* (substatum intermedia-tionary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес икореномическо субтиучастие* (substatum business ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно алока59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивно икореномическо субтиучастие* (substatum allocative ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно икореномическо субтиучастие* (individual substatum ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено субстатно икореномическо субтиучастие* (firm substatum ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно икореномическо субтиучастие* (social substatum ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно усвоявано икореномическо субтиучастие* (substatum assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и субстатно създавано икореномическо субтиучастие* (substatum gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното икореномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически
субтисубстат), (2) съзидателно субстатно икореномическо субтиучастие
(същото като съзидателен икореномически субтисубстат), (3) изпълнително
субстатно икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтисубстат), (4) творческо субстатно икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтисубстат), (5) работно
субстатно икореномическо субтиучастие (същото като работен икореномически субтисубстат), (6) сътворително субстатно икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтисубстат). Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 2.

60

584

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатното икореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИРСУ

Субстатно
ИРСУ

Запасово
ИРСУ

Сустатантно
ИРСУ

(икореномически субтисустатит)

(икореномически субтисубстат)

(икореномически субтизапас)

(икореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИРСУ]

[вътрешно същество на
ИРСУ]

[външно същество на
ИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРСУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{икореномическа субтипригодност}

{сустатитна
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
икореномическа субтипригодност}

{запасова икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
икореномическа субтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРСУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{икореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРСУ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески икореномически
субтисубстат)

(творчески икореномически
субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
субтизапас)
субтисустатит)
субтисубстат)
субтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
ческа субтизана
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
доволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
субтизадоволека субтизадоческа субтизака субтизадоИРСУ]
ност}
воленост}
доволеност}
воленост}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномичес-ки субтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРСУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икореномическа субтиигодноност}

{запасова икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидате- икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икореномически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
сърешното
същесшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
тво на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

СУБСТАТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (substatum
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
субстатно икореномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно центитално икореномическо субтиучастие.
СУБСТАТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (substatum ecorenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически субстантит, (*) – икореномически ингредиент, който
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на
субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical
substatum ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
понятие за субстатна икономическа значимост (същото като субстатен икономически субективит) и субстатен икотехномически принос (същото като
субстатен икотехномически обективит), както и общо понятие за субстатно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо субтиучастие (същото като субстатен икореномически субтисубстантит) и субстатно икореномическо обтиучастие (същото като субстатен икореномически обтисубстантит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото участие (вж.) и един от конкретните изрази
на икореномическата субстатност* (ecorenomic substatness) (икореномическият субстат е типична реализация на икореномическата субстанция) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното икореномическо участие е форма на съществуване на субстатната икореномическа
енергия (substatum ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна икореномическа активност (вж. икореномическа дейност).
Тя е кинестично опредметена субстатна икореномическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена субстатна икореномическа потенциалност
(също).
Субстатното икореномическо участие акцентира върху дейността на субстатния икореномическия субект, който формира структурата на субстатния
икореномически ингредиент, последният в качеството му на икореномически
диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икореномическото участие
са: (1) субстатно трансцентитално икореномическо участие (същото като
субстатен икореномически трансцентит), (2) субстатно инцентитално икореномическо участие (същото като субстатен икореномически инцентит), (3)
субстатно центитално икореномическо участие (същото като субстатен
икореномически центит), (4) субстатно уницентитално икореномическо
участие (същото като субстатен икореномически уницентит) (фиг. 1 и табл.
1). Ако не е посочено друго, под субстатно икореномическо участие обикновено се подразбира субстатното трансцентитално икореномическо участие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СБ инцентитално икореномическо участие;
СБ кореномически инцентит
(СБ инцентитално икореномическо участие)

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

СБ трансцентитално икореномическо субтиучастие;

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

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

СБ икореномически
субтитрансцентит
(СБ икореномическа
ценностност;
СБ икореномическа
отдаденост)

СБ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СБ икореномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална икореномическазаделеност;
СБ икореномическа
заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на субстатното икореномическо участие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно, субти
– субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с
точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното икореномическо участие са (1) субстатна икономическа значимост (субстатен икономически субекивит) и (2) субстатен икотехномически принос (субстатен икотехномически обекивит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) субстатно
икореномическо субтиучастие (субстатен икореномически субтисубстантит) и (2) субстатно икореномическо обтиучастие (субстатен икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икореномическо участие;
СБ икореномически субстантит

СБ икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтисубстантит;
СБ икореномическа
реализираност

СБ икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически
обтисубстантит;
СБ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Субстатно икореномическо участие и неговите разновидности (СБ – субстатен;
обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРУ

Сустатитно инцентитално
ИРУ

Сустатитно
центитално
ИРУ

(сустатитен
(сустатитен ико(сустатитен
(сустатитен
икореномически
реномически
икореномически
икореномически
(икореномичесуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
ки сустатит)
[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно същество
на
цящество
на
вътщество
на
вънщество
на общество на
лостната опре- решната опреде- шната опредещата определеИРУ]
деленост на
леност на ИРУ] леност на ИРУ]
ност на ИРУ]
(вид икореноИРУ]
мически сус(вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на
тит)
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
същност)
явление)
диспозант )
диспозит)

68

592

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Субстатно ИРУ
(икореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово ИРУ
(икореномически запас)
[външно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРУ

Субстатно трансцентитално
ИРУ

Субстатно инцентитално
ИРУ

Субстатно центитално ИРУ

(субстатен икореномически
уницентит)

(субстатен икореномически
трансцентит)

(субстатен икореномически
инцентит)

(субстатен икореномически
центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИРУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИРУ

Запасово трансцентитално ИРУ

Запасово инцентитално
ИРУ

Запасово центитално ИРУ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИРУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

69

[външно същес- [външно същество на външната тво на общата
определеност на определеност на
ИРУ]
ИРУ]
(вид суперс(вид суперстанта
на икотанта на икореномически
реномическо
диспозант)
явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустатантно
ИРУ
(икореномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРУ

Сустатантно
инцентитално
ИРУ

Сустатантно
центитално
ИРУ

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
уницентит)
трансцентит)

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на общата определеност на
ИРУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Субстатната икономическа значимост и субстатният икотехномически
принос като разновидности на субстатното икореномическо участие (то е или
субстатна икономическа значимост, или субстатен икотехномически принос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват
субстатен дялов икореномически диспозат (substatum partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото субстатно икореномическо участие е субстатен дялов икореномически диспозант
(substatum partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на дяловия икореномически диспозант pardis
(на субстатното икореномическо участие) е, че двете му разновидности в лицето на субстатната икономическа значимост pardis и субстатния икотехномически принос pardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически диспозат субстатната икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна икономическа оценка* (substatum economic estimatе) на субстатния икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя
от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic
function)
pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tpardis е общата икономическа оценка на субстатния икотехномически
принос (total economic estimatе of the substatum ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на субстатния икотехномически принос
(average economic estimatе of the substatum ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на субстатния икотехномически принос (marginal economic estimatе of the substatum ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното икореномическо участие са: субстатно възпроизводствено икореномическо участие* (substatum reproductional ecorenomic
participation (share)), субстатно производствено икореномическо участие*
(substatum production ecorenomic participation (share)), субстатно разменно
икореномическо участие* (substatum exchange ecorenomic participation
(share)), субстатно разпределително икореномическо участие* (substatum
distributional ecorenomic participation (share)), субстатно потребително икореномическо участие* (substatum consumption ecorenomic participation (share)),
субстатно стопанствено икореномическо участие* (substatum protoeconomizing ecorenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено икореномическо участие* (substatum post-production ecorenomic participation
(share)), субстатно предипотребително икореномическо участие* (substatum before-consumption ecorenomic participation (share)), субстатно посредническо икореномическо участие* (substatum intermediationary ecorenomic
participation (share)), субстатно бизнес икореномическо участие* (substatum
business ecorenomic participation (share)), субстатно алокативно икореномическо участие* (substatum allocative ecorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно икореномическо участие* (individual
substatum ecorenomic participation (share)), фирмено субстатно икореномическо участие* (firm substatum ecorenomic participation (share)), обществено
субстатно икореномическо участие* (social substatum ecorenomic participation (share)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно усвоявано икореномическо участие* (substatum
assimilated ecorenomic participation (share)) и субстатно създавано икореномическо участие* (substatum gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното икореномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно икореномическо участие (същото като унисъзидателен икореномически субстат),
(2) съзидателно субстатно икореномическо участие (същото като съзидателен икореномически субстат), (3) изпълнително субстатно икореномическо
участие (същото като изпълнителен икореномически субстат), (4) творческо
субстатно икореномическо участие (същото като творчески икореномически
субстат), (5) работно субстатно икореномическо участие (същото като работен икореномически субстат), (6) сътворително субстатно икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически субстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРУ – икореномическо
участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Субстатно ИРУ

Запасово ИРУ

Сустатантно
ИРУ

(икореномически сустатит)

(икореномически субстат)

(икореномически запас)

(икореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИРУ]

[вътрешно същество на
ИРУ]

[външно същество на
ИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРУ]

{икореномическа пригодност}

{сустатитна
икореномическа пригодност}

{субстатна
икореномическа пригодност}

{запасова икореномическа
пригодност}

{сустатантна
икореномическа пригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние на
ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]
{икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
{икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИРУ

Работно (сметно) запасово
ИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРУ

(работен икореномически сустатит)

(работен икореномически субстат)

(работен икореномически запас)

(работен икореномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРУ]

{сустатитна
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРУ

(творчески икореномически
сустатит)

(творчески икореномически
субстат)

(творчески икореномически
запас)

(творчески икореномически
сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
икореномически
икореномически
(изпълнителен
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
икореномически субстантит) [външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на общото
{икореномичес- яние на цялост- ние на вътрешното
същество
ното
същество
ното
същество
същество на
ка задоволена
ИРУ]
на
ИРУ]
на
ИРУ]
ИРУ]
ност}
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
[външно съсикореномичесикореномиреномичес-ка
икореномичестояние на
ка
задоволеческа
задоволезадоволеност}
ка задоволеИРУ]
ност}
ност}
ност}
(вид икорено(вид форма на
мическа форма) (вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическа икореномически
сустант)
суперстанта)
сустит)
субстанция)
Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРУ
Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

{икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа изгодност}

{субстатна
икореномическа игодноност}

{запасова икореномичес-ка
изгодност}

{сустатантна
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРУ
ИРУ
ИРУ
ИРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[цялостно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИРУ]

СУБСТАТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (substatum ecorenomic participation (share)) (ки) – във:
субстатно икореномическо участие;
субстатно инцентитално икореномическо участие;
субстатно трансцентитално икореномическо участие;
субстатно уницентитално икореномическо участие;
субстатно центитално икореномическо участие.
СУБСТАТНО
ИКОТЕХНОМИЧЕСКО
УСЪРДИЕ*
(substatum
ecotechnomic diligence) – същото като субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос и като субстатна икотехномическа ценност.
СУБСТАТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически обтисубстантит, субстатна
икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоунирено76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субект* (substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; субстатна икономическа обтизначимост
(същото като субстатен икономически обтисубективит и субстатен икономически интерес) и субстатен икотехномически обтипринос (същото като
субстатен икотехномически обтиобективит и като субстатна икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисубстатност*
(ecounirenomic obtisubstatness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното икоуниреномическо обтиучастие е
субстатен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна субстатна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна субстатна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical substatum ecounirenomic appraisement). Субстатното
икоуниреномическото обтиучастие е форма на съществуване на субстатната икоуниреномическа обтиенергия (substatum ecounirenomic obtienergy) и
отношение на признаване на приложената субстатна икоуниреномическа обтиактивност (вж. икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икоуниреномическа обтипотенциалност
(също).
Субстатното икоуниреномическо обтиучастие е обективен субстатен икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим субстатен
икоуниреномически ингредиент* (objectively-indispensable substatum ecounirenomic ingredient) [на обективно-изискван субстатен икоуниреномически
ингредиент* (objectively-required substatum ecounirenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо субстатно икоуниреномическо участие*
(objectively-indispensable substatum ecounirenomic participation (share)) [на
обективно-изисквано субстатно икоуниреномическо участие* (objectivelyrequired substatum ecounirenomic participation (share)]. По-своята природа той е
оптимален субстатен икоуниреномически ингредиент* (optimal substatum
ecounirenomic ingredient) [в частност оптимално субстатно икоуниреномическо участие* (optimal substatum ecounirenomic participation (share))] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съот77
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ветна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж.
ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на
икоуниреномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи,
модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо субстатно икоуниреномическо участие*
(individual objectively-indispensable substatum ecounirenomic participation
(share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо субстатно икоуниреномическо участие), фирмено обективнонеобходимо субстатно икоуниреномическо участие* (firm objectively-indispensable substatum ecounirenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо субстатно икоуниреномическо
участие), обществено обективнонеобходимо субстатно икоуниреномическо участие* (social objectively-indispensable substatum ecounirenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо субстатно икоуниреномическо участие и т.н.
Субстатното икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху дейността
на субстатния икоуниреномически субект, който формира структурата на субстатния икоуниреномически обтиингредиент, последният в качеството му на
икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на субстатното икоуниреномическо обтиучастие са: (1) субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически обтитрансцентит, същото като субстатна икоуниреномическа зададеност и като субстатна икоуниреномическа заделеност), (2) субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически обтиинцентит и като субстатна инцентитална икоуниреномическа заделеност), (3) субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически обтицентит и като субстатна центитална икоуниреномическа заделеност), (4) субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически обтиуницентит и като субстатна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под субстатно икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира субстатното
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
78
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

СБ инцентитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически инцентит
(СБ инцентитално
икоуниреномическо участие)

СБ центитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически центит
(СБ центитално
икоуниреномическо участие)

СБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтитрансцентит
(СБ икоуниреномическа ценностност;
СБ икоуниреномическа отдаденост)

СБ инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиинцентит
(СБ икоуниреномическа феност)

СБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтицентит
(СБ икоуниреномически диспотант)

СБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СБ икоуниреномическа заделеност)

СБ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиинцентит
(СБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтицентит(СБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на субстатното икоуниреномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтисубстантит;
СБ икоуниреномическа реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтисубстантит;
СБ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Субстатно икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СБ –
субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие (ИУРОУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРОУ
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие за определност на
ИУРОУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатитно инцентитално
ИУРОУ

Сустатитно
центитално
ИУРОУ

(сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРОУ
(икоуниреномически обтизапас)
[външно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРОУ

Субстатно трансцентитално
ИУРОУ

Субстатно инцентитално
ИУРОУ

Субстатно
центитално
ИУРОУ

(субстатен
икоуниреномически обтиуницентит)

(субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРОУ

Запасово трансцентитално
ИУРОУ

Запасово инцентитално
ИУРОУ

Запасово центитално
ИУРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРОУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРОУ

Сустатантно
центитално
ИУРОУ

(сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРОУ]

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното икоуниреномическо обтиучастие са: субстатно възпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (substatum reproductional
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено икоуниреномическо обтиучастие* (substatum production ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно икоуниреномическо обтиучастие*
(substatum exchange ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
разпределително икоуниреномическо обтиучастие* (substatum distributional
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително икоуниреномическо обтиучастие* (substatum consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено икоуниреномическо обтиучастие* (substatum protoeconomizing ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно следпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (substatum post-production ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (substatum beforeconsumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно посредническо икоуниреномическо обтиучастие* (substatum intermediationary ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum business ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно алокативно икоуниреномическо обтиучастие* (substatum allocative ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно икоуниреномическо обтиучастие* (individual substatum ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно икоуниреномическо
обтиучастие* (firm substatum ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно икоуниреномическо обтиучастие* (social substatum
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно усвоявано икоуниномическо обтиучастие*
(substatum assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и субстатно
създавано икоуниреномическо обтиучастие* (substatum gived ecounirenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтисубстат), (2) съзидателно субстатно икоуниреномическо
обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтисубстат),
(3) изпълнително субстатно икоуниреномическо обтиучастие (същото като
изпълнителен икоуниреномически обтисубстат), (4) творческо субстатно
икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически
обтисубстат), (5) работно субстатно икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтисубстат), (6) сътворително субстатно икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтисубстат). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРОУ –
икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)

Сустатитно
ИУРОУ

Субстатно
ИУРОУ

Запасово
ИУРОУ

Сустатантно
ИУРОУ

(икоуниреномически обтисустатит)

(икоуниреномически обтисубстат)

(икоуниреномически обтизапас)

(икоуниреномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИУРОУ]

[външно същество на
ИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

(икоуниреномически обтисубстантит)
(вид икоунире- (вид икоуниреномически сус- номическа субтит)
станция)

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
субстатно
ИУРОУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатит)

(сътворителен
икоуниреномически обтисубстат)

(сътворителен
икоуниреномически обтизапас)

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтипригодност}

{субстатна
икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

(вид специ(вид специфант на икоу- фант на икоуниреномически ниреномическа
сустит)
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРОУ]
{икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРОУ

Работно
(сметно) субстатно ИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРОУ

(работен икоуниреномически обтисустатит)

(работен икоуниреномически обтисубстат)

(работен икоуниреномически обтизапас)

(работен икоуниреномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРОУ

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески
икореномически обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялост-ното същество на
ИУРОУ]

[творческо
вън-шно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) субстатно
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстат)

(изпълнителен
икоуниреномически обтизапас)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатант)

[външно състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на
външното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномически обтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически обтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатант)

[вътрешно
със-тояние на
ця-лостното
съще-ство на
ИУРОУ]

[вътрешно
състояние на
вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вън- тояние на общошното същест- то същество на
во на ИУРОУ]
ИУРОУ]

{икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатитна
{субстатна
икоуниреноикоуниреномическа обмическа об(вид икоунирено- тиизгодност} тиизгодност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икоуни- ние на икоуниреномически
сустит)

реномическа
субстанция)

89

{запасова икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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{сустатантна
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) субстатно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРОУ

(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреен икоуниреен икоуниреикоуниреноминомически
номически
номически
чески обтисусобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
татант)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическаобти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(вид икоуниреномически специ- (вид специфит (вид специфит
на икоунирена икоунирефит)
номически
номическа
сустит)
субстанция)

СУБСТАТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (substatum
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
субстатно икоуниреномическо обтиучастие;
субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУБСТАТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), субстатен икоуниреномически субтисубстантит, (*) –
икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква субстатна възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически субстатен субект
субстантивностен
субстатен
икоуниреномически
субект*
[на
(substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; субстатна икономическа субтизначимост (същото като
субстатен икономически субтисубективит) и субстатен икотехномически
субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиобективит)
(вж. икоуниреномика), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация
на икоуниреномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Субстатното икоуниреномическо субтиучастие е субстатен
икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна субстатна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна субстатна икоуниреномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical substatum ecounirenomic appraisement). Субстатното икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатната икоуниреномическа субтиенергия (substatum ecounirenomic subtienergy) и отношение
на признаване на приложената субстатна икоуниреномическа субтиактивност (вж. икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена
субстатна икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икоуниреномическа субтипотенциалност (също).
Субстатното икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху дейността на субстатния икоуниреномически субект, който формира структурата на
субстатния икоуниреномически субтиингредиент, последният в качеството му
на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на
икоуниреномическото субтиучастие са: (1) субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит и същото като субстатна икоуниреномическа ценностност и като субстатна икоуниреномическа отдаденост), (2) субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически субтиинцентит и като субстатна икоуниреномическа феност), (3) субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото
като субстатен икоуниреномически субтицентит и като субстатен икоуниреномически диспотант), (4) субстатно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически субтиуницентит
и като субстатен икоуниреномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------не е посочено друго, под субстатно икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира субстатното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

СБ инцентитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически инцентит
(СБ инцентитално
икоуниреномическо участие)

СБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтитрансцентит
(СБ икоуниреномическа ценностност;
СБ икоуниреномическа отдаденост)

СБ инцентитално

СБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СБ икоуниреномическа заделеност)

СБ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоунирено-мически обтиинцентит
(СБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СБ центитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически центит
(СБ центитално
икоуниреномическо участие)

СБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоунирено-мически субтицентит
(СБ икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиинцентит
(СБ икоуниреномическа феност)

СБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтицентит
(СБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на субстатното икоуниреномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ икономическа
значимост;
СБ икономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтисубстантит;
СБ икоуниреномическа реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтисубстантит;
СБ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Субстатно икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СБ –
субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРСУ
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие за определност на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатитно инцентитално
ИУРСУ

Сустатитно
центитално
ИУРСУ

(сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Субстатно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРСУ
(икоуниреномически субтизапас)
[външно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРСУ

Субстатно трансцентитално
ИУРСУ

Субстатно инцентитално
ИУРСУ

Субстатно
центитално
ИУРСУ

(субстатен
икоуниреномически субтиуницен-тит)

(субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРСУ

Запасово трансцентитално
ИУРСУ

Запасово инцентитално
ИУРСУ

Запасово центитално
ИУРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРСУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстан-та на
икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)

96

620

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сустатантно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРСУ

Сустатантно
центитално
ИУРСУ

(сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРСУ]

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното икоуниреномическо субтиучастие са: субстатно
възпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (substatum reproductional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно производствено
икоуниреномическо субтиучастие* (substatum production ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разменно икоуниреномическо субтиучастие* (substatum exchange ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително икоуниреномическо субтиучастие* (substatum
distributional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително икоуниреномическо субтиучастие* (substatum consumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено икоуниреномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (substatum post-production ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно предипотребително икоуниреномическо субтиучастие* (substatum before-consumption ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно посредническо икоуниреномическо субтиучастие*
(substatum intermediationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес икоуниреномическо субтиучастие* (substatum business ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно икоуниреномическо субтиучастие* (substatum allocative ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обх97
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ватност се разграничават индивидуално субстатно икоуниреномическо
субтиучастие* (individual substatum ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно икоуниреномическо субтиучастие* (firm substatum ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно
икоуниреномическо субтиучастие* (social substatum ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно усвоявано икоуниреномическо субтиучастие*
(substatum assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и субстатно
създавано икоуниреномическо субтиучастие* (substatum gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтисубстат), (2) съзидателно субстатно икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтисубстат), (3) изпълнително субстатно икоуниреномическо субтиучастие (същото
като изпълнителен икоуниреномически субтисубстат), (4) творческо субстатно икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтисубстат), (5) работно субстатно икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтисубстат), (6) сътворително субстатно икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтисубстат). Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.

98

622

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРСУ –
икоуниреномическо субтиучастие)
Сустатитно
ИУРСУ

Субстатно
ИУРСУ

Запасово
ИУРСУ

Сустатантно
ИУРСУ

(икоуниреномически субтисустатит)

(икоуниреномически субтисубстат)

(икоуниреномически субтизапас)

(икоуниреномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИУРСУ]

[външно същество на
ИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРСУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРСУ

(сътворителен
(сътворителен икоуниреномиикоуниреноми- чески субтизачески субтипас)
субстат)
[общо състоя[общо състоя[общо понятие
ние на цялост- [общо състоян- ние на външза състояние на ното същество
ие на вътреш- ното същество
ИУРСУ]
ното същество
на ИУРСУ]
на ИУРСУ]
на
ИУРСУ]
{икоуниреноми- {сустатитна
{запасова икоческа субти{субстатна
икоуниреномиуниреномипригодност}
ческа субтип- икоуниреноми- ческа субтическа субтиригодност}
пригодност}
(вид икоуниренопригодност}
мически специ- (вид специфант
(вид специфант)
(вид специна икоуниренофант на икоуфант на икоу- ниреномическа
мически сусниреномическа суперстанта)
тит)
субстанция)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатант)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатит)
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[общо състояние на общото
същество на
ИУРСУ]
{сустатантна
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРСУ

(работен икоуниреномичес-ки
субтисуста-тит)

(работен икоуниреномически субтисубстат)

(работен икоуниреномически субтизапас)

(работен икоуниреномически
субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова ико{субстатна
униреномиикоуниреномическа сметна ческа сметна
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
икоуниреноми- икоуниреномическа субстан- ческа суперстанта)
ция)

{сустатантна
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРСУ]
{икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРСУ

Творческо
(пол-зваемо)
запасово
ИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески
икореномически субтисубстат)

(творчески
икореномически субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатит)

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически субтически субтизасубстат)
пас)

(изпълнителен
икоуниреномически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреноми- униреномичесческа субтика субтизадозадоволеност}
воленост}

{сустатантна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстан-тит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически субтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатант)

[вътрешно състояние на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреномиуниреномическа субтииз- ческа субтигодност}
изгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)
{икоуниреномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа форма)

{икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволява-що) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно
ИУРСУ
ИУРСУ

102

[външно състояние на
външното същество на
ИУРСУ]

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатитно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатантно ИУРСУ

(унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстат)

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреикоуниреноминомически
чески субтисуссубтизапас)
татант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическасубти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТАТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (substatum
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
субстатно икоуниреномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУБСТАТНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ*
(substatum
ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; субстатна икономическа значимост (същото като
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатен икономически субективит) и субстатен икотехномически принос
(същото като субстатен икотехномически обективит), взети заедно в тяхното
цялостно единство, както и общо понятие за субстатно икоуниреномическо
субтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически субтисубстантит) и субстатно икоуниреномическо обтиучастие (същото като субстатен
икоуниреномически обтисубстантит) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субстатност* (ecounirenomic substatness)
(икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното икоуниреномическо участие е форма на съществуване на субстатната икоуниреномическа енергия (substatum ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна икоуниреномическа активност
(вж. икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна
икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна икоуниреномическа потенциалност (също).
Субстатното икоуниреномическо участие акцентира върху дейността на
икоуниреномическия субект, който формира структурата на субстатния икоуниреномически ингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически
диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на субстатното икоуниреномическо участие са: (1) субстатно трансцентитално икоуниреномическо
участие (същото като субстатен икоуниреномически трансцентит), (2) субстатно инцентитално икоуниреномическо участие (същото като субстатен
икоуниреномически инцентит), (3) субстатно центитално икоуниреномическо участие (същото като субстатен икоуниреномически центит), (4) субстатно уницентитално икоуниреномическо участие (същото като субстатен
икоуниреномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под субстатно икоуниреномическо участие обикновено се подразбира субстатното трансцентитално икоуниреномическо участие.
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

СБ инцентитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически инцентит
(СБ инцентитално
икоуниреномическо участие)

СБ трансцентитално икоуниреномиеско субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтитранс-С
(СБ икоуниреномическа ценностност;
СБ икоуниреномическа отдаденост)

СБ инцентитално

СБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СБ икоуниреномическа заделеност)

СБ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиинцентит
(СБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СБ центитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически центит
(СБ центитално
икоуниреномическо участие)

СБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтицентит
(СБ икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиинцентит
(СБ икоуниреномическа феност)

СБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтицентит
(СБ центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на субстатното икоуниреномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СБ – субстатен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според общностния икоуниреномически статут негови разновидности са
(1) субстатно икоуниреномическо субтиучастие (субстатен икоуниреноми105
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтисубстантит) и (2) субстатно икоуниреномическо обтиучастие
(субстатен икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СБ икономическа
значимост;
СБикономически
субективит

СБ икотехномически принос;
СБ икотехномически обективит

СБ икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически субстантит

СБ икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтисубективит;
СБ икономическа
реализираност

СБ икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиобективит;
СБ икотехномическа
реализираност

СБ икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтисубстантит;
СБ икоуниреномическа реализираност

СБ икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтисубективит;
СБ икономически
интерес

СБ икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиобективит;
СБ икотехномическа
зададеност

СБ икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтисубстантит;
СБ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Субстатно икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатит)
[цялостно същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна определеност на
ИУРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно уницентитално
ИУРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИУРУ

Сустатитно инцентитално
ИУРУ

Сустатитно
центитално
ИУРУ

(сустатитен
икоуниреномически уницентит)

(сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически инцентит)

(сустатитен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИУРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИУРУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит на
икоуниреномически диспозант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
ИУРУ

Субстатно уницентитално
ИУРУ

Субстатно трансцентитално
ИУРУ

Субстатно инцентитално
ИУРУ

(икоуниреномически субстат)

(субстатен икоуниреномически уницентит)

(субстатен икоуниреномически
трансцентит)

(субстатен икоуниреномически инцентит)

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИУРУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

Запасово
ИУРУ

Запасово уницентитално
ИУРУ

Запасово трансцентитално
ИУРУ

Запасово инцентитално ИУРУ

Запасово центитално ИУРУ

(икоуниреномически запас)

(запасов икоуниреномически
уницентит)

(запасов икоуниреномически
трансцентит)

(запасов икоуниреномически
инцентит)

(запасов икоуниреномически центит)

[външно същество на
ИУРУ]

[външно същес- [външно същесттво на цялостна- во на вътрешната определеност та определеност
на ИУРУ]
на ИУРУ]

[външно същество на външната определеност на ИУРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически
диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозант)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид суперстанта на икоуниреномическа същност)
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Субстатно центитално ИУРУ

(субстатен
икоуниреномически центит)
[вътрешно същество на общата определеност на
ИУРУ]
(вид субстанция на икоуниреномически
диспозант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сустатантно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРУ

Сустатантно
центитално
ИУРУ

(сустатантен
икоуниреномически уницентит)

(сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически инцентит)

(сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРУ]

(вид сустант на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант на
икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното икоуниреномическо участие са: субстатно възпроизводствено икоуниреномическо участие* (substatum reproductional ecounirenomic participation (share)), субстатно производствено икоуниреномическо
участие* (substatum production ecounirenomic participation (share)), субстатно
разменно икоуниреномическо участие* (substatum exchange ecounirenomic
participation (share)), субстатно разпределително икоуниреномическо участие* (substatum distributional ecounirenomic participation (share)), субстатно
потребително икоуниреномическо участие* (substatum consumption ecounirenomic participation (share)), субстатно стопанствено икоуниреномическо
участие* (substatum protoeconomizing ecounirenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено икоуниреномическо участие* (substatum postproduction ecounirenomic participation (share)), субстатно предипотребително икоуниреномическо участие* (substatum before-consumption ecounirenomic
participation (share)), субстатно посредническо икоуниреномическо участие* (substatum inter-mediationary ecounirenomic participation (share)), субстатно бизнес икоуниреномическо участие* (substatum business ecounirenomic participation (share)), субстатно алокативно икоуниреномическо
участие* (substatum allocative ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално субстатно икоуниреномическо участие* (individual substatum
ecounirenomic participation (share)), фирмено субстатно икоуниреномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (firm substatum ecounirenomic participation (share)), обществено субстатно икоуниреномическо участие* (social substatum ecounirenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно усвоявано икоуниреномическо участие* (substatum assimilated ecounirenomic participation (share)) и субстатно създавано
икоуниреномическо участие* (substatum gived ecounirenomic participation
(share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно
икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически
субстат), (2) съзидателно субстатно икоуниреномическо участие (същото
като съзидателен икоуниреномически субстат), (3) изпълнително субстатно
икоуниреномическо участие (същото като изпълнителен икоуниреномически
субстат), (4) творческо субстатно икоуниреномическо участие (същото като
творчески икоуниреномически субстат), (5) работно субстатно икоуниреномическо участие (същото като работен икоуниреномически субстат), (6) сътворително субстатно икоуниреномическо участие (същото като сътворителен икоуниреномически субстат). Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на субстатното икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сустатитно
ИУРУ

Субстатно
ИУРУ

Запасово
ИУРУ

Сустатантно
ИУРУ

(икоуниреномически сустатит)

(икоуниреномически субстат)

(икоуниреномически запас)

(икоуниреномически сустатант)

[цялостно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[външно същество на
ИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически сустатит)

(сътворителен
икоуниреномически субстат)

(сътворителен
икоуниреномически запас)

(сътворителен
икоуниреномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
икоуниреномическа пригодност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа прическа пригодност}
годност}

(вид специфант на икоуниреномически
сустит)

(вид специфант
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфант на икоуниреномическа суперстанта)

111

635

(вид специфант на икоуниреномически
сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРУ
(работен икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРУ

(работен икоуниреномически
сустатит)

(работен икоуниреномически
субстат)

(работен икоуниреномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа сметна
ческа сметна
задоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРУ

(творчески ико(творчески
униреномически икоуниреноми(творчески
субстат)
чески запас)
икоуниреноми[творческо вън[творческо
[творческо
чески субстаншно
състояние
външно състовъншно състотит)
на вътрешното
яние на цялосяние на външ[творческо
същество
на
тното същество
ното същество
външно състоИУРУ]
на ИУРУ]
на ИУРУ]
яние на ИУРУ]
{субстатна
{сустатитна
{запасова ико{икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноуниреномическа ползваема мическа полз- ческа ползваема ческа ползвазадоволеност}
задоволеност}
ваема задовоема задоволе(разновидност
леност}
ност}
на икоунирено(разновидност
(разновидност
(разновидност
мическа форма)
на форма на
на форма на
на форма на
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреномически сустит)
ческа суперческа субстанстанта)
ция)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРУ

(творчески
икоуниреномически сустатит)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно ИУРУ
ИУРУ

Творческа
(пол-зваемо)
сустатантно
ИУРУ
(творчески икоуниреномически сустатант)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]
{сустатантна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически сустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически субстат)

(изпълнителен
икоуниреномически запас)

(изпълнителен
икоуниреномически сустатант)

[външно състо{икоуниреноми- яние на цялостческа задоволе- ното същество
на ИУРУ]
ност}
{сустатитна
[външно съсикоуниренотояние на
мическа задоИУРУ]
воленост}
(вид икоуниреномическа форма) (вид форма на
икоуниреномически сустит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[външно състояние на външното същество на ИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{субстатна
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа задово- ческа задоволеленост}
ност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически сустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субстат)

(съзидателен
икоуниреномически запас)

(съзидателен
икоуниреномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа изгод(вид икоуниреноност}
мическо съ(вид съдържадържание)
ние на икоуниреномически
сустит)

{субстатна
икоуниреномическа игодноност}
(вид съдържание на икоуниреномическа субстанция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИУРУ

(унисъзидателен икоуниреномически сустатит)

(унисъзидателен
икоуниреномически субстат)

(унисъзидателен икоуниреномически
запас)

(унисъзидателен икоуниреномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа удовле- ческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

Съзидателно
(изгодно) ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа изгодност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ
(унисъзидателен икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)
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{сустатантна
икоуниреномическа изгодност}
(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СУБСТАТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (substatum ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
субстатно икоуниреномическо участие;
субстатно инцентитално икоуниреномическо участие;
субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие;
субстатно уницентитално икоуниреномическо участие;
субстатно центитално икоуниреномическо участие.
СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически
обтиинцентит, субстатна инцентитална икокореномическа заделеност, (*)
– субстатен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно
равнище като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
субстатен икокореномически субект [на субстантивностен субстатен
икокореномически субект* (substantivitical substatum ecocorenomic subject)]
във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна инцентитална икономическа
обтизначимост (същото като субстатен икономически обтиинцентит) и субстатен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен
икотехномически обтиинцентит) (както и общо понятие за субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и субстатен инцентитален икотехномически обтипринос) и субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където субстатната инцентитална икономическа обтизначимост е
субстатна икономическа оценка на субстатния инцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическия субстанция) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното инцентитално икокореномическо обтиучастие е субстатен икокореномически ингредиент
в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е обективносубстантивностна субстатна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical substatum ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Субстатното инцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната инцентитална икокореномическа обтиенергия (substatum incentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване
на приложената субстатна инцентитална икокореномическа обтиактивност (вж. субстатна инцентитална икокореномическа обтидейност). Тя е
кинестично опредметена субстатна инцентитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална
икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СБ инцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически инцентит
(СБ инцентитално икоуниреномическо участие)

СБ инцентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически инцентит
(СБ инцентитално икокореномическо участие)

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

СБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиинцентит
(СБ икоуниреномическа феност)

СБ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтиинцентит
(СБ икокореномическа феност)

СБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиинцентит

СБ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтиинцентит
(СБ инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(СБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното инцентитално икокореномическо обтиучастие са:
субстатно възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum production incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum exchange incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно разпределително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum distributional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum consumption incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено инцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(substatum
protoeconomizing
incentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно следпроизводствено инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (substatum post-production incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно предипотребително
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum beforeconsumption incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
посредническо инцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum
intermediationary incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес инцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum
business incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum allocative
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual substatum incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm substatum incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social substatum incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно инцентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (substatum incentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и субстатно инцентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (substatum incentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното инцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking substatum incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстат*
(unimaking incentital ecocorenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making substatum incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически обтисубстат* (making incentital ecocorenomic
obtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary substatum incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически обтисубстат* (implementationary incentital ecocorenomic obtisubstatum)], (4) творческо субстатно инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (creative substatum incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически обтисубстат* (creative incentital ecocorenomic obtisubstatum)], (5) работно субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working substatum incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически обтисубстат* (working incentital
ecocorenomic obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (performing substatum incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически обтисубстат* (performing incentital ecocorenomic
obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

119

643

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното инцентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – инцентитално икокореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие
(ИЦИКРОУ)
(инцентитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРОУ

Субстатно
ИЦИКРОУ

Запасово
ИЦИКРОУ

Сустатантно
ИЦИКРОУ

(инцентитален икокореномически
обтисустатит;

(инцентитален икокореномически обтисубстат;

(инцентитален икокореномически
обтизапас;

(инцентитален икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиинцентит) обтиинцентит)

сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРОУ]

[външно същество на
ИЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРОУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРОУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИКРОУ
(работен инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(работен инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
обтисубстат;

(работен инцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиинцентит)

работен субстатен икокореномически обтиинцентит)

работен запасов икокореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРОУ
(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(творчески
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икокореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически обтиинцентит)

творчески запасов икокореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРОУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна инцентиталнаикокореноми-ческа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРОУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ИЦИКРОУ
сово
тантно
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен икокорелен икокорелен икокоремически обтиномически
номически об- номически обсубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномически обтиин- обтиинцентит) обтиинцентит) чески обтиинцентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
{сустатитна
инцентицентитална
инцентиинцентитална
икокоикокореномитална
икокотална икокореномическа
ческа обтиуреномическа
реномическа
обтиудовледовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
субсмическа супермически сусномически
танция)
станта)
тант)
сустит)

СУБСТАТНО
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен
икокореномически субтиинцентит, субстатна икокореномическа феност,
(*) – субстатен инцентитален икокореномически ингредиент, който на
феноменно равнище като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството
й
на
субстатен
икокореномически
субект
[на
субстантивностен субстатен икокореномически субект* (substantivitical
substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна инцентитална икономическа субтизначимост
(същото като субстатен икономически субтиинцентит) и субстатен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за субстатно инцентитално
икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за субстатна инцентитална икономическа субтизначимост и субстатенинцентитален икотехномически субтипринос) и субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където
субстатната инцентитална икономическа субтизначимост е субстатна икономическа оценка на субстатния инцентитален икотехномически субтипринос;
една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтисубстатност* (ecocorenomic subtisubstatness) (икокореномическият субстат е
типична реализация на икокореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното инцентитално икокореномическо субтиучастие е субстатен икокореномически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна субстатна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
субстатна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical substatum
ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното инцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатната инцентитална икокореномическа субтиенергия (substatum
incentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената
субстатна инцентитална икокореномическа субтиактивност (вж. субстатна инцентитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икокореномическа субтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икокореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
субстатното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СБ инцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически инцентит
(СБ инцентитално икоуниреномическо участие)

СБ инцентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически инцентит
(СБ инцентитално икокореномическо участие)

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

СБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиинцентит
(СБ икоуниреномическа феност)

СБ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтиинцентит
(СБ икокореномическа феност)

СБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиинцентит

СБ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтиинцентит
(СБ инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(СБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното инцентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum reproductional incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно производствено инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (substatum production incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum exchange incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum distributional incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно потребително инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (substatum consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum post-production incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно предипотребително
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum beforeconsumption incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно
посредническо инцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum
intermediationary incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес инцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum
business incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum
allocative incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(individual substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(firm substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (social
substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно инцентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (substatum incentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и субстатно инцентитално създавано икокореномическо суб-
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (substatum incentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното инцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисубстат* (unimaking incentital ecocorenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически субтисубстат* (making
incentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary substatum
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически субтисубстат* (implementationary
incentital ecocorenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative substatum incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически субтисубстат* (creative incentital ecocorenomic
subtisubstatum)], (5) работно субстатно инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (working substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически субтисубстат* (working incentital ecocorenomic subtisubstatum)], (6) сътворително
субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing
substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен инцентитален икокореномически субтисубстат* (performing incentital ecocorenomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното инцентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – инцентитално икокореномическо субтиучастие)

Инцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ИЦИКРСУ)
(инцентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРСУ

Субстатно
ИЦИКРСУ

Запасово
ИЦИКРСУ

Сустатантно
ИЦИКРСУ

(инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(инцентитален
икокореномически субтизапас;

(инцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически
реномически
субтиинцентит) субтиинцентит)

сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРСУ]

[външно същество на
ИЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРСУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид
икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРСУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
ИЦИКРСУ
(работен инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икокореномически
субтизапас;

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

работен субстатен икокореномически субтиинцентит)

работен запасов
икокореномически субтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРСУ
(творчески
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически субтиинцентит)

творчески запасов икокореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на
ИЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРСУ]

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

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокорено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРСУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРСУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИЦИКРСУ

(унисъзидателен инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(унисъзидател(унисъзидател- (унисъзидателен инцентитален ен инцентитален ен инцентитаикокореномиикокореномилен икокоречески субтисуб- чески субтиза- номически субстат;
пас;
тисустатант;
унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен икозапасов икокосустатантен
кореномически
реномически
икокореномисубтиинцентит) субтиинцентит) чески субтиинцентит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънтояние на обрешното същес- шното същество щото същество
тво на
на
на ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
инцентицентитална
инцентитална икокоикокореномитална икокореномическа
ческа субтиуреномическа
субтиудовледовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокореномическа субсмическа супермически сустанция)
станта)
тант)

унисъзидателен сустатитен
икокореномически субтиинцентит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]
{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икокореномически сустит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИКРСУ

СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(substatum incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически инцентит, (*) –
субстатен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно
равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномически субект*
(substantivitical substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнк137
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция) от субстатна инцентитална икономическа значимост (същото като субстатен икономически инцентит) и субстатен инцентитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически инцентит) (както и
общо понятие за субстатно инцентитално икореномическо участие (в т.ч. за
субстатна инцентитална икономическа значимост и субстатен инцентитален икотехномически принос) и субстатно инцентитално икоуниреномическо
участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където субстатната инцентитална икономическа значимост е субстатна икономическа оценка на субстатния инцентитален икотехномическия
принос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субстатност* (ecocorenomic substatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като субстатен икокореномически субтиинцентит и като субстатна икокореномическа феност) и субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като субстатен икокореномически обтиинцентит и като субстатна инцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Субстатното инцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на субстатната инцентитална икокореномическа енергия (substatum incentital ecocorenomic
energy) и отношение на признаване на приложената субстатна инцентитална
икокореномическа активност (вж. субстатна инцентитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна
инцентитална икокореномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икокореномическо
участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СБ инцентитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреноми-чески инцентит
(СБ икоуниреномическо участие)

СБ инцентитално
икокореномическо участие;
СБ икокореномически инцентит
(СБ икокореномическо участие)

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

СБ инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиинцентит
(СБ икоуниреномическа феност)

СБ инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтиинцентит
(СБ икокореномическа феност)

СБ инцентитално
икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически обтиинцентит
(СБ инцентитатална икореномическа заделеност)

СБ инцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореноми-чески обтиинцентит
(СБ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

СБ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит
(СБ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие (субстатен икокореномически субтиинцентит) и (2) субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие (субстатен икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното инцентитално икокореномическо участие са: субстатно възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие*
(substatum reproductional incentital ecocorenomic participation (share)), субстатно производствено инцентитално икокореномическо участие* (substatum
production incentital ecocorenomic participation (share)), субстатно разменно
инцентитално икокореномическо участие* (substatum exchange incentital
ecocorenomic participation (share)), субстатно разпределително инцентитално икокореномическо участие* (substatum distributional incentital ecocorenomic participation (share)), субстатно потребително инцентитално
икокореномическо участие* (substatum consumption incentital ecocorenomic
participation (share)), субстатно стопанствено инцентитално икокореномическо участие* (substatum protoeconomizing incentital ecocorenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (substatum post-production incentital ecocorenomic participation (share)), субстатно предипотребително инцентитално икокореномическо участие* (substatum before-consumption incentital ecocorenomic
participation (share)), субстатно посредническо инцентитално икокореномическо участие* (substatum intermediationary incentital ecocorenomic participation (share)), субстатно бизнес инцентитално икокореномическо участие*
(substatum business incentital ecocorenomic participation (share)), субстатно
алокативно инцентитално икокореномическо участие* (substatum allocative incentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
субстатно инцентитално икокореномическо участие* (individual substatum
incentital ecocorenomic participation (share)), фирмено субстатно инцентитално икокореномическо участие* (firm substatum incentital ecocorenomic
participation (share)), обществено субстатно инцентитално икокореномическо участие* (social substatum incentital ecocorenomic participation (share)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно инцентитално усвоявано икокореномическо
участие* (substatum incentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно инцентитално създавано икокореномическо участие* (substatum incentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното инцентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно инцентитално икокореномическо участие* (unimaking substatum incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически субстат* (unimaking incentital ecocorenomic substatum)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икокореномическо участие* (making substatum incentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически субстат* (making incentital ecocorenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно инцентитално икокореномическо участие* (implementationary substatum
incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически субстат* (implementationary incentital ecocorenomic substatum)], (4) творческо субстатно инцентитално икокореномическо участие* (creative substatum incentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като творчески инцентитален икокореномически субстат* (creative incentital ecocorenomic substatum)], (5) работно субстатно инцентитално икокореномическо участие* (working substatum incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален иккоореномически субстат* (working incentital ecocorenomic substatum)], (6) сътворително субстатно инцентитално икокореномическо участие* (performing substatum incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
сътворителен инцентитален икокореномически субстат* (performing
incentital ecocorenomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното инцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – инцентитално икокореномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие
(ИЦИКРУ)
(инцентитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИКРУ

Субстатно
ИЦИКРУ

Запасово
ИЦИКРУ

Сустатантно
ИЦИКРУ

(инцентитален икокореномически
сустатит;

(инцентитален икокореномически субстат;

(инцентитален икокореномически
запас;

(инцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически инцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
инцентит)
инцентит)

сустатантен
икокореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРУ]

[външно същество на
ИЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИКРУ
(работен инцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРУ

(работен инцентитален
икокореномически сустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субстат;

(работен инцентитален
икокореномически запас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
инцентит)

работен субстатен икокореномически инцентит)

работен запасов икокореномически инцентит)

работен сустатантен икокореномически
инцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРУ
(творчески инцентитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(творчески
инцентитален
икокореномически сустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически субстат;

(творчески инцентитален
икокореномически запас;

(творчески инцентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически инцентит)

творчески субстатен икокореномически
инцентит)

творчески запасов икокореномически инцентит)

творчески сустатантен икокореномически инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ИЦИКРУ]
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

146

670

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически инцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ИЦИКРУ
сово ИЦИКРУ
тантно
ИЦИКРУ
ИЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен
икокорелен икокорелен икокоремически субсномически за- номически сусномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиинцентит)
инцентит)
чески инценчески инцентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{запасова ин- {сустатантна
центитална
инцентиикокореномитална икокоческа удовлетреномическа
вореност}
удовлетвореност}
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномическа супермически сусстанта)
тант)

СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически обтиинцентит, субстатна инцентитална икореномическа заделеност, (*) – субстатен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икореномически субект [на субстантивностен субстатен икореномически
субект* (substantivitical substatum ecorenomic subject)] във икореномическото
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; общо понятие за субстатна инцентитална икономическа
обтизначимост (същото като субстатен икономически обтиинцентит и като
субстатен инцентитален икономически интерес) и субстатен инцентитален
икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиинцентит и като субстатна инцентитална икотехномическа зададеност);
една от разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) (икореномическият субстат е типична реализация на икореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие е субстатен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
субстатна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна субстатна икореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
substatum
ecorenomic
appraisement) на същностно равнище. Субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната инцентитална икореномическа обтиенергия (substatum incentital ecorenomic
obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна инцентитална икореномическа обтиактивност (вж. субстатна инцентитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на субстатното инцентиталното икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка
– определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
субстатна инцентитална икономическа обтизначимост (субстатен икономически обтиинцентит) и (2) субстатен инцентитален икотехномически
обтипринос (субстатен икотехномически обтиинцентит).
Субстатната инцентитална икономическа обтизначимост и субстатният
инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или субстатна инцентитална икономическа обтизначимост, или субстатен инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като
двойка образуват субстатен инцентитален дялов икореномически обтидиспозат (substatum incentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие е субстатен инцентитален дялов икореномически обтидиспозант
(substatum incentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически
диспозант). Специфично за определеността на субстатния инцентитален дялов
икореномически обтидиспозант tobpardis (на субстатното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на субстатната инцентитална икономическа обтизначимост tobpardis и субстатния инцентитален
икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния инцентитален дялов икореномически обтидиспозат субстатната инцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна инцентитална икономическа оценка* (substatum incentital economic estimatе) на субстатния инцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа
същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата субстатна инцентитална икономическа оценка на
субстатния инцентитален икотехномически обтипринос (total substatum
incentital economic estimatе of the substatum incentital ecotechnomic obticontribution),
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната субстатна инцентитална икономическа оценка на субстатния инцентитален икотехномически обтипринос (average substatum incentital economic estimatе of the substatum incentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната субстатна инцентитална икономическа оценка на субстатния инцентитален икотехномически обтипринос (marginal substatum
incentital economic estimatе of the substatum incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие са: субстатно възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(substatum reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(substatum production incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно инцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum
exchange incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разпределително инцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum
distributional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
потребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum
consumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum
protoeconomizing incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
следпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum post-production incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие*
(substatum before-consumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие*
(substatum intermediationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum business incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
алокативно инцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum allocative incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингре152
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (individual substatum incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (firm substatum
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (social substatum incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно инцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (substatum incentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и субстатно инцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (substatum incentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking substatum incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстат* (unimaking
incentital ecorenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (making substatum incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически обтисубстат* (making incentital ecorenomic obtisubstatum)], (3)
изпълнително субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary substatum incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен инцентитален икореномически обтисубстат*
(implementationary incentital ecorenomic obtisubstatum)], (4) творческо субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative substatum
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически обтисубстат* (creative incentital ecorenomic
obtisubstatum)], (5) работно субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (working substatum incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически обтисубстат* (working incentital ecorenomic obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing substatum
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен
инцентитален икореномически обтисубстат* (performing incentital
ecorenomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – инцентитално икореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икореномическо обтиучастие
(ИЦИРОУ)
(инцентитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРОУ

Субстатно
ИЦИРОУ

Запасово
ИЦИРОУ

Сустатантно
ИЦИРОУ

(инцентитален икореномически обтисустатит;

(инцентитален икореномически обтисубстат;

(инцентитален икореномически обтизапас;

(инцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

субстатен икореномически
обтиинцентит)

запасов икореномически обтиинцентит)

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРОУ]

[външно същество на
ИЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРОУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИРОУ
(работен инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРОУ

(работен инцентитален икореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икореномически обтисубстат;

(работен инцентитален икореномически обтизапас;

(работен инцентитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиинцентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икореномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРОУ
(творчески инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРОУ

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икореномически обтиинцентит)

творчески запасов икореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРОУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ИЦИРОУ]
ИЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРОУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ИЦИРОУ]
тво на
ИЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически субтиинцентит, субстатна икореномическа феност, (*) – субстатен инцентитален
икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически
субект [на субстантивностен субстатен икореномически субект*
(substantivitical substatum ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за субстатна инцентитална икономическа субтизна161

685

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чимост (същото като субстатен икономически субтиинцентит и като субстатна икономическа феност) и субстатен инцентитален икотехномически
субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиинцентит и като субстатна икотехномическа феност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на икореномическата субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness)
(икореномическият субстат е типична реализация на икореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното
инцентитално икореномическо субтиучастие е субстатен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективносубстантивностна субстатна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical substatum ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното инцентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатната инцентитална икореномическа субтиенергия
(substatum incentital ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената субстатна инцентитална икореномическа субтиактивност
(вж. субстатна инцентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икореномическа субтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
субстатното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на субстатното инцентитално икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното инцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
субстатна инцентитална икономическа субтизначимост (субстатен икономически субтиинцентит) и (2) субстатен инцентитален икотехномически
субтипринос (субстатен икотехномически субтиинцентит).
Субстатната инцентитална икономическа субтизначимост и субстатният
инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на субстатното инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или субстатна инцентитална икономическа субтизначимост, или субстатен инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват субстатен инцентитален дялов икореномически
субтидиспозат (substatum incentital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото субстатно инцентитално икореномическо
субтиучастие е субстатен инцентитален дялов икореномически субтидиспозант (substatum incentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на субстатния инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на субстатното
икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на субстатната инцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и субстатния инцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния инцентитален
дялов икореномически субтидиспозат субстатната инцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна инцентитална икономическа оценка* (substatum incentital economic
estimatе) на субстатния инцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата субстатна инцентитална икономическа оценка на
субстатния инцентитален икотехномически субтипринос (total substatum
incentital economic estimatе of the substatum incentital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната субстатна инцентитална икономическа оценка на субстатния инцентитален икотехномически субтипринос (average substatum incentital economic estimatе of the substatum incentital ecotechnomic subticontribution)
и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната субстатна инцентитална икономическа оценка на субстатния инцентитален икотехномически субтипринос (marginal substatum
incentital economic estimatе of the substatum incentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното инцентитално икореномическо субтиучастие са: субстатно възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие*
(substatum reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
субстатно производствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum production incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
субстатно разменно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(substatum exchange incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително инцентитално икореномическо субтиучастие*
(substatum distributional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително инцентитално икореномическо субтиучастие*
(substatum consumption incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено инцентитално икореномическо субтиучастие*
(substatum protoeconomizing incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
субстатно следпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum post-production incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно предипотребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum before-consumption incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо инцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum intermediationary incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum business incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно алокативно инцентитално икореномическо суб165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (substatum allocative incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual substatum incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm substatum incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие* (social substatum incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно инцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (substatum incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и субстатно инцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (substatum incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното инцентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстат*
(unimaking incentital ecorenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно
инцентитално икореномическо субтиучастие* (making substatum incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически субтисубстат* (making incentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно инцентитално икореномическо
субтиучастие* (implementationary substatum incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически субтисубстат* (implementationary incentital ecorenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие* (creative substatum incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески инцентитален икореномически субтисубстат*
(creative incentital ecorenomic subtisubstatum)], (5) работно субстатно
инцентитално икореномическо субтиучастие* (working substatum incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически субтисубстат* (working incentital ecorenomic
subtisubstatum)], (6) сътворително субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing substatum incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически субтисубстат* (performing incentital ecorenomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

167

691

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното инцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – инцентитално икореномическо субтиучастие)

Инцентитално
икореномическо субтиучастие (ИЦИРСУ)
(инцентитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРСУ

Субстатно
ИЦИРСУ

Запасово
ИЦИРСУ

Сустатантно
ИЦИРСУ

(инцентитален икореномически субтисустатит;

(инцентитален
икореномически субтисубстат;

(инцентитален икореномически субтизапас;

(инцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

субстатен икореномически
субтиинцентит)

запасов икореномически
субтиинцентит)

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРСУ]

[външно същество на
ИЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРСУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРСУ
(работен инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРСУ

(работен инцентитален икореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икореномически субтисубстат;

(работен инцентитален икореномически субтизапас;

(работен инцентитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиинцентит)

работен субстатен икореномически субтиинцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРСУ
(творчески инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРСУ

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически субтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиинцентит)

творчески субстатен икореномически субтиинцентит)

творчески запасов икореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРСУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРСУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(substatum incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически инцентит, (*) – субстатен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект
[на субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical
substatum ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
понятие за субстатна инцентитална икономическа значимост (същото като
субстатен икономически инцентит) и субстатен инцентитален икотехно174
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически принос (същото като субстатен икотехномически инцентит), както и
общо понятие за субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие
(същото като субстатен икореномически субтиинцентит и същото като субстатна икореномическа феност) и субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като субстатен икореномически обтиинцентит и
като субстатна инцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субстатност*
(ecorenomic substatness) (икореномическият субстат е типична реализация на
икореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното инцентитално икореномическо участие е форма на
съществуване на субстатната инцентитална икореномическа енергия
(substatum incentital ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна инцентитална икореномическа активност (вж. субстатна инцентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена
субстатна инцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена субстатна инцентитална икореномическа потенциалност
(също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икореномическо
участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

СБ инцентитал-но
икореномическо
участие;
СБ икореномически
инцентит
(СБ инцентитално
икореномическо
участие;
СБ икореномическо
участие)

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

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

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

СБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтиинцентит
(СБ инцентитална
икономическа заделеност;

СБ инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтиинцентит
(СБ инцентитал-на
икотехномическа
заделеност;
СБ инцентитална
икотехномическа
зададеност;
СБ икотехномическа зададеност)

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

СБ инцентитален
икономически интерес;
СБ икономически
интерес)

Фиг. 1. Субстатно инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното инцентитално икореномическо участие са (1) субстатна инцентитална икономическа значимост (субстатен икономически инцентит) и (2) субстатен инцентитален икотехномически принос (субстатен
икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут
негови разновидности са (1) субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие (субстатен икореномически субтиинцентит) и (2) субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие (субстатен икореномически обтиинцентит).
Субстатната инцентитална икономическа значимост и субстатният инцентитален икотехномически принос като разновидности на субстатното инцентитално икореномическо участие (то е или субстатна инцентитална икономическа значимост, или субстатен инцентитален икотехномически принос, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват субстатен инцентитален дялов икореномически диспозат (substatum incentital
partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото
субстатно инцентитално икореномическо участие е субстатен инцентитален дялов икореномически диспозант (substatum incentital partitionary
ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на субстатния инцентитален дялов икореномически диспозант
tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето
на субстатната инцентитална икономическа значимост tpardis и субстатния инцентитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния инцентиталения дялов икореномически диспозат субстатната инцентитална икономическа значимост
(изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна инцентитална икономическа оценка* (substatum incentital economic estimatе) на субстатния инцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата субстатна инцентитална икономическа оценка на субс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татния инцентитален икотехномически принос (total substatum incentital
economic estimatе of the substatum incentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната субстатна инцентитална икономическа оценка на субстатния инцентитален икотехномически принос (average substatum incentital
economic estimatе of the substatum incentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната субстатна инцентитална икономическа оценка на субстатния инцентитален икотехномически принос (marginal substatum
incentital economic estimatе of the substatum incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното инцентитално икореномическо участие са: субстатно възпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (substatum
reproductional incentital ecorenomic participation (share)), субстатно производствено инцентитално икореномическо участие* (substatum production
incentital ecorenomic participation (share)), субстатно разменно инцентитално икореномическо участие* (substatum exchange incentital ecorenomic
participation (share)), субстатно разпределително инцентитално икореномическо участие* (substatum distributional incentital ecorenomic participation
(share)), субстатно потребително инцентитално икореномическо участие* (substatum consumption incentital ecorenomic participation (share)), субстатно стопанствено инцентитално икореномическо участие* (substatum
protoecono-mizing incentital ecorenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (substatum postproduction incentital ecorenomic participation (share)), субстатно предипотребително инцентитално икореномическо участие* (substatum beforeconsumption incentital ecorenomic participation (share)), субстатно посредническо инцентитално икореномическо участие* (substatum intermediationary
incentital ecorenomic participation (share)), субстатно бизнес инцентитално
икореномическо участие* (substatum business incentital ecorenomic participation (share)), субстатно алокативно инцентитално икореномическо участие* (substatum allocative incentital ecorenomic participation (share)) и други.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно инцентитално икореномическо участие*
(individual substatum incentital ecorenomic participation (share)), фирмено субстатно инцентитално икореномическо участие* (firm substatum incentital
ecorenomic participation (share)), обществено субстатно инцентитално икореномическо участие* (social substatum incentital ecorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно инцентитално усвоявано икореномическо
участие* (substatum incentital assimilated ecorenomic participation (share)) и субстатно инцентитално създавано икореномическо участие* (substatum
incentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното инцентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно
субстатно инцентитално икореномическо участие* (unimaking substatum
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически субстат* (unimaking incentital ecorenomic substatum)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икореномическо участие* (making substatum incentital ecorenomic participation (share)) [същото като
съзидателен инцентитален икореномически субстат* (making incentital
ecorenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно инцентитално икореномическо участие* (implementationary substatum incentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически
субстат* (implementationary incentital ecorenomic substatum)], (4) творческо
субстатно инцентитално икореномическо участие* (creative substatum
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален икореномически субстат* (creative incentital ecorenomic substatum)],
(5) работно субстатно инцентитално икореномическо участие* (working
substatum incentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален икореномически субстат* (working incentital ecorenomic substatum)], (6) сътворително субстатно инцентитално икореномическо
участие* (performing substatum incentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически субстат*
(performing incentital ecorenomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното инцентитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИРУ – инцентитално икореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо участие
(ИЦИРУ)
(инцентитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИРУ

Субстатно
ИЦИРУ

Запасово
ИЦИРУ

Сустатантно
ИЦИРУ

(инцентитален
икореномически сустатит;

(инцентитален
икореномически субстат;

(инцентитален икореномически запас;

(инцентитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически инцентит)

субстатен икореномически
инцентит)

запасов икореномически инцентит)

сустатитен
икореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРУ]

[външно същество на
ИЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно ИЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
ИЦИРУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икореномически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИРУ
(работен инцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРУ

(работен инцентитален икореномически сустатит;

(работен инцентитален икореномически субстат;

(работен инцентитален икореномически запас;

(работен инцентитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически инцентит)

работен субстатен икореномически инцентит)

работен запасов
икореномически инцентит)

работен сустатантен икореномически инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРУ
(творчески инцентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИЦИРУ

(творчески инцентитален икореномически
сустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субстат;

(творчески инцентитален
икореномически запас;

(творчески инцентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически инцентит)

творчески субстатен икореномически инцентит)

творчески запасов икореномически инцентит)

творчески сустатантен икореномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРУ
Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икореномически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икореномически инцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРУ
ИЦИРУ
ИЦИРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически сустатант;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субстантит)

унисъзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

СУБСТАТНО
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен
икоуниреномически
обтиинцентит,
субстатна
инцентитална
икоуниреномическа
заделеност,
(* )
–
субстатен
инцентитален
икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икоуниреномически
субект
[на
субстантивностен
субстатен
икоуниреномически субект* (substantivitical substatum ecounirenomic subject)]
във икоуниреномическото възпроизводство; субстатна инцентитална
икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически
обтиинцентит и като субстатен инцентитален икономически интерес) и
субстатен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като субс186
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татен икотехномически обтиинцентит и като субстатна инцентитална
икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство;
една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисубстатност* (ecounirenomic obtisubstatness) (икоуниреномическият субстат е
типична реализация на икоуниреномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е субстатен икоуниреномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна субстатна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
субстатна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical substatum
ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната инцентитална икоуниреномическа обтиенергия (substatum
incentital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
субстатна инцентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. субстатна инцентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
субстатното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СБ нцентитален
икотехномически
принос;
СБ икотехномически инцентит
(СБ инцентитално
икотехномическо
участие;
СБ инцентитален
икотехномически
принос)

СБ инцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически инцентит
(СБ инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

СБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиинцентит
(СБ икоуниреномическа феност)

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

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

СБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиинцентит
(СБ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
субстатно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum production incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно разменно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum exchange incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разпределително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum distributional incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно потребително инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно стопанствено инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum protoeconomizing incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum post-production incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно предипотребително инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (substatum before-consumption incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно посредническо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum intermediationary
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum business incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum allocative incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual
substatum incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm substatum
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social substatum incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum incentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и субстатно инцентитално създавано икоуниреномическо об-
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (substatum incentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking substatum incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (unimaking incentital ecounirenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making substatum incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (making
incentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary substatum
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (implementationary
incentital ecounirenomic obtisubstatum)], (4) творческо субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative substatum incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (creative incentital ecounirenomic
obtisubstatum)], (5) работно субстатно инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (working substatum incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (working incentital ecounirenomic obtisubstatum)], (6) сътворително
субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
substatum incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
сътворителен инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (performing incentital ecounirenomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – инцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ИЦИУРОУ)
(инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРОУ

Субстатно
ИЦИУРОУ

Запасово
ИЦИУРОУ

Сустатантно
ИЦИУРОУ

(инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(инцентит-ален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

запасов икоуниреномически обтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРОУ]

[външно същество на
ИЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРОУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРОУ
(работен инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРОУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРОУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРОУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРОУ
ИЦИУРОУ
во ИЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически субтиинцентит, субстатна икоуниреномическа феност, (*) – субстатен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект* (substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във
икоуниреномическото възпроизводство; субстатна инцентитална икономи197
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтиинцентит и като субстатна икономическа феност) и субстатен инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически
субтиинцентит и като субстатно икотехномическо феност), взети заедно в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е субстатен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна субстатна икоуниреномическа оценка*
(subjectively-substantivitical substatum ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е
форма на съществуване на субстатната инцентитална икоуниреномическа
субтиенергия (substatum incentital ecounirenomic subtienergy) и отношение на
признаване на приложената субстатна инцентитална икоуниреномическа
субтиактивност (вж. субстатна инцентитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна
инцентитална икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на субстатното икоуниреномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СБ инцентитално икоуниреномическо участие;СБ икоуниреномически инцентит
(СБ инцентитално икоуниреномическо участие)

СБ- инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтиинцентит
(СБ- икономическа
феност)

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

СБ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиинцентит
(СБ икоуниреномическа феност)

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

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

СБ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиинцентит
(СБ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
субстатно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum reproductional incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно производствено инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum production incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum exchange incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разпределително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum distributional incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum postproduction incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно
предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(substatum before-consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum intermediationary incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum business incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно алокативно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum allocative incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual substatum incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm substatum incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social substatum incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и субстатно инцентитално създавано икоуниреномическо
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (substatum incentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking substatum incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат* (unimaking incentital ecounirenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно
субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making substatum incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат* (making incentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary substatum
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически субтисубстат* (implementationary
incentital ecounirenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative substatum incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икоуниреномически субтисубстат* (creative incentital ecounirenomic subtisubstatum)], (5) работно субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working substatum incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически субтисубстат* (working incentital ecounirenomic subtisubstatum)], (6)
сътворително субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing substatum incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат* (performing incentital ecounirenomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – инцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ИЦИУРСУ)
(инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРСУ

Субстатно
ИЦИУРСУ

Запасово
ИЦИУРСУ

Сустатантно
ИЦИУРСУ

(инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

запасов икоуниреномически субтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРСУ]

[външно същество на
ИЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРСУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРСУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРСУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРСУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРСУ
ИЦИУРСУ
во ИЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (substatum incentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически инцентит, (*) – субстатен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на
феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект* (substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; субстатна инцентитална икономическа значимост (същото като субстатен икономически инцентит) и субстатен ин208
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически инцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за
субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
субстатен икоуниреномически субтиинцентит и същото като субстатна
икоуниреномическа феност) и субстатен инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически обтиинцентит и
като субстатна инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субстатност* (ecounirenomic substatness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическия субстанция) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Субстатното инцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на субстатната инцентитална
икоуниреномическа енергия (substatum incentital ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна инцентитална икоуниреномическа активност (вж. субстатна инцентитална икоуниреномическа
дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна инцентитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на субстатното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СБ инцентитален
икотехномически
принос;

СБ инцентитално

СБ икотехномически инцентит
(СБ инцентитално
икотехномическо
участие;
СБ икотехномически
принос)

икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически инцентит
(СБ инцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

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

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

СБ инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиинцентит
(СБ икоуниреномическа феност)

СБ инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтиинцентит
(СБ инцентитална
икономическа заделеност;

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

СБ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитБансцентит
(СС инцентитална
икоуниреномическа заделеност;
СБ икоуниреномическа заделеност)

СБ инцентитален
икономически интерес;
СБ икономически
интерес)

Фиг. 1. Субстатно инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (субстатен икоуниреномически субтиинцентит) и (2) субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното инцентитално икоуниреномическо участие са: субстатно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(substatum reproductional incentital ecounirenomic participation (share)), субстатно производствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(substatum production incentital ecounirenomic participation (share)), субстатно
разменно инцентитално икоуниреномическо участие* (substatum exchange
incentital ecounirenomic participation (share)), субстатно разпределително инцентитално икоуниреномическо участие* (substatum distributional incentital
ecounirenomic participation (share)), субстатно потребително инцентитално икоуниреномическо участие* (substatum consumption incentital ecounirenomic participation (share)), субстатно стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие* (substatum protoeconomizing incentital ecounirenomic
participation (share)), субстатно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (substatum post-production incentital ecounirenomic
participation (share)), субстатно предипотребително инцентитално икоуниреномическо участие* (substatum before-consumption incentital ecounirenomic participation (share)), субстатно посредническо инцентитално икоуниреномическо участие* (substatum intermediationary incentital ecounirenomic
participation (share)), субстатно бизнес инцентитално икоуниреномическо
участие* (substatum business incentital ecounirenomic participation (share)), субстатно алокативно инцентитално икоуниреномическо участие* (substatum allocative incentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (individual substatum incentital ecounirenomic participation (share)), фирмено субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (firm substatum incentital ecounirenomic participation (share)), обществено субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (social substatum incentital ecounirenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
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до СУБСТАТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (substatum incentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
субстатно инцентитално създавано икоуниреномическо участие* (substatum incentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking
substatum incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстат* (unimaking incentital
ecounirenomic substatum)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (making substatum incentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически субстат* (making incentital ecounirenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary substatum incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
изпълнителен инцентитален икоуниреномически субстат* (implementationary incentital ecounirenomic substatum)], (4) творческо субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (creative substatum incentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален
икоуниреномически субстат* (creative incentital ecounirenomic substatum)],
(5) работно субстатно инцентитално икоуниреномическо участие*
(working substatum incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
работен инцентитален икоуниреномически субстат* (working incentital
ecounirenomic substatum)], (6) сътворително субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (performing substatum incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически субстат* (performing incentital ecounirenomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното инцентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – инцентитално икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие
(ИЦИУРУ)
(инцентитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИУРУ

Субстатно
ИЦИУРУ

Запасово
ИЦИУРУ

Сустатантно
ИЦИУРУ

(инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субстат;

(инцентитален икоуниреномически
запас;

(инцентитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически инцентит)

субстатен икоуниреномически инцентит)

запасов икоуниреномически инцентит)

сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРУ]

[външно същество на
ИЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРУ
(сътворителен
инцентит-ален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРУ

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
запас;

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
инцентит)

работен субстатен икоуниреномически
инцентит))

работен запасов
икоуниреномически инцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
инцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуни
реномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо)
сустатитно
ИЦИУРУин(творчески

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРУ

центитален
икоуниреномически сус-татит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически запас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
инцентит)

творчески запасов икоуниреномически инцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстантит)

творчески сустатитен икоуниреномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

{инцентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРУ
ИЦИУРУ
во ИЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически обтитрансцентит, субстатна трансцентитална икокореномическа
заделеност, (*) – субстатен трансцентитален икокореномически ингредиент,
който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на субстатен икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномически субект* (substantivitical substatum
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтитрансцентит и като субстатен икономически интерес) и субстатен
трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен
икотехномически обтитрансцентит и като субстатна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за субстатна трансцентитална икономическа
обтизначимост и субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос) и субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
субстатната трансцентитална икономическа обтизначимост е субстатна икономическа оценка на субстатния трансцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисубстатност* (ecocorenomic obtisustatitness) (икокореномическият субстат е
типична реализация на икокореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е субстатен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на
същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е обективносубстантивностна субстатна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical substatum ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Субстатното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на субстатната трансцентитална икокореномическа обтиенергия (substatum transcentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на приз1
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------наване на приложената субстатна трансцентитална икокореномическа обтиактивност (вж. субстатна трансцентитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна трансцентитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна
трансцентитална икокореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икокореномическо
обтиучастие (наред със субстатното уницентитално икокореномическо обтиучастие, субстатното центитално икокореномическо обтиучастие и субстатното инцентитално икокореномическо обтиучастие). Ако не е посочено
друго, под субстатно икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира субстатното трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг.
1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

СБ трансцентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СБ икокореномическо участие)

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтитрансцентит
(СБ икоуниреномическа ценностност;
СБ икоуниреномическа отдаденост)

СБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтитрансцентит
(СБ икокореномическа ценностност;
СБ икокореномическа отдаденост)

СБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СБ икоуниреномическа заделеност)

СБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореноми-чески обтитрансцентит
(СБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СБ икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

3
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са:
субстатно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum reproductional transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно производствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum production transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum exchange transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разпределително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum distributional transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително трансцентитално
икокореномическо обтиучастие* (substatum consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum protoeconomizing
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum
post-production transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно предипотребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum before-consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно посредническо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum intermediationary transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum business transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно алокативно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum allocative transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm substatum transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (social substatum transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (absolute
substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative
4
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено субстатно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (labourly-determinate
substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (physically-determinate substatum transcentital ecoucoenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно трансцентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (substatum transcentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и субстатно трансцентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (substatum transcentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстат* (unimaking transcentital ecocorenomic obtisubstatum)], (2)
съзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като съзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстат* (making transcentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително
субстатно
трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически обтисубстат* (implementationary transcentital ecocorenomic obtisubstatum)],
(4) творческо субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като творчески трансцентитален икокореномически обтисубстат* (creative transcentital ecocorenomic obtisubstatum)], (5) работно субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически обтисубстат* (working
transcentital ecocorenomic obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing substatum
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътвори5
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен трансцентитален икокореномически обтисубстат* (performing
transcentital ecocorenomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

6
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното трансцентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – трансцентитално икокореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
обтиучастие
(ТЦИКРОУ)
(трансцентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРОУ

Субстатно
ТЦИКРОУ

Запасово
ТЦИКРОУ

Сустатантно
ТЦИКРОУ

(трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
обтизапас;

(трансцентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтитрансцен- обтитрансцентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРОУ]

[външно същество на
ТЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРОУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРОУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа
сустит)
субстанция)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИКРОУ
(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(работен трансцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически обтитрансцентит)

работен запасов икокореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРОУ
(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРОУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРОУ
сово
тантно
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икономически обкореномичесномически об- номически обтисубстат;
ки обтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
унисъзидател- субстатен ико- запасов икокосустатантен
кореномически
ен сустатитен
реномически
икокореномиобтитрансценикокореномиобтитрансценчески обтиттит)
чески обтиттит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- тояние на въттояние на вънтояние на обрешното
същестояние на цяшното същест- щото същество
тво на
лостното съво на
на ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
щество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
трансцентитрансценти{сустатитна
трансцентитална
икокотална икокотрансцентитална икокореномическа
реномическа
тална икокореномическа
обтиудовлеобтиудовлереномическа
обтиудовлетвореност}
твореност}
обтиудовлетвореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокорено(вид специфит на икокоренона икокореномическа субсмически сусна икокоремическа супертанция)
тант)
номически
станта)
сустит)

СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен
икокореномически субтитрансцентит, субстатна икокореномическа ценностност, субстатна икокореномическа отдаденост, (*) – субстатен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномичес13
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субект* (substantivitical substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтитрансцентит и като субстатна икономическа ценност) и субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтитрансцентит и като субстатно икотехномическо усърдие) (както и общо понятие
за субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за
субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост и субстатентрансцентитален икотехномически субтипринос) и субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности], където субстатната трансцентитална
икономическа субтизначимост е субстатна икономическа оценка на субстатния
трансцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на
трансцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтисубстатност* (ecocorenomic
subtisustatitness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е
субстатен икокореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или
още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
субстатна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна субстатна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical substatum ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатната трансцентитална икокореномическа субтиенергия (substatum transcentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна
трансцентитална икокореномическа субтиактивност (вж. субстатна
трансцентитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна трансцентитална икокореномическа субтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икокореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икокореномическо
субтиучастие (наред със субстатното уницентитално икокореномическо
субтиучастие, субстатното центитално икокореномическо субтиучастие и
14
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатното инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако не е посочено друго, под субстатно икокореномическо субтиучастие обикновено се
подразбира субстатното трансцентитално икокореномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

СБ трансцентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СБ икокореномическо участие)

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтитрансцентит
(СБ икоуниреномическа ценностност;
СБ икоуниреномическа отдаденост)

СБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтитрансцентит
(СБ икокореномическа ценностност;
СБ икокореномическа отдаденост)

СБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит

СБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтитрансцентит

(СБ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СБ икоуниреноми-ческа заделеност)

(СБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СБ икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum reproductional transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно производствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum production transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разменно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum exchange transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително трансцентитално
икокореномическо субтиучастие* (substatum distributional transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum consumption
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum post-production transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно предипотребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum before-consumption transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum intermediationary
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum business
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum allocative transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(individual substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(firm substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(social substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (absolute
substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
17
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(relative substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), а
според факторната икономическа определеност – трудово-определено субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (labourlydeterminate substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
физическо-определено субстатно трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (physically-determinate substatum transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно трансцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (substatum transcentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и субстатно трансцентитално създавано икокореномическо субтиучастие* (substatum transcentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически
субтисубстат* (unimaking transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като съзидателен трансцентитален икокореномически субтисубстат* (making transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително
субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически субтисубстат* (implementationary transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (4)
творческо субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески трансцентитален икокореномически субтисубстат* (creative transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (5) работно субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически субтисубстат* (working
transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (6) сътворително субстатно
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing substatum
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътвори18
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен трансцентитален икокореномически субтисубстат* (performing
transcentital ecocorenomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното трансцентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – трансцентитално икокореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ТЦИКРСУ)
(трансцентитален икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРСУ

Субстатно
ТЦИКРСУ

Запасово
ТЦИКРСУ

Сустатантно
ТЦИКРСУ

(трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(трансцентитален икокореномически
субтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
субтизапас;

(трансцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтитранссубтитрансцентит)
центит)

сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРСУ]

[външно същество на
ТЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРСУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРСУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа
сустит)
субстанция)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИКРСУ
(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(работен трансцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически субтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически субтитрансцентит)

работен запасов икокореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
сметна субти- сметна субтизадоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРСУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисус-татант;

творчески сустатитен икокореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(изпълнителен (изпълнителен
трансцентитаИзпълнително трансцентитален
икокорелен
икокорено(задоволяващо)
номически
мически субтиТЦИКРСУ
субтисустатит;
субстат;
(изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
трансцентитсустатитен
субстатен икоален икокореикокореномикореномически
номически субчески субтит- субтитрансцентисубстантит)
рансцентит)
тит)
[външно със[външно със[външно състотояние на
тояние на ця- яние на вътрешТЦИКРСУ]
лостното съното същество
{трансцентищество на
на ТЦИКРСУ]
тална икокоТЦИКРСУ]
реномическа
{субстатна
субтизадоволе- {сустатитна
трансцентитрансцентиност}
тална икокотална икоко(вид икокорено- реномическа
реномическа
мическа форма)
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(вид форма на (вид форма на
икокореномиикокореноческа
субстанмически сусция)
тит)

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтитрансцентит)

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРСУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРСУ
сово
тантно
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически суб- номически субтисубстат;
ки субтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокосустатантен
ен сустатитен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномисубтитрансценсубтитрансценчески субтитчески субтиттит)
тит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние
на вънтояние на обтояние на цярешното
същесшното същест- щото същество
лостното сътво
на
во на
на ТЦИКРСУ]
щество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална
икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
субтиудовлесубтиудовлесубтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мически сусмическа суперномически
субстанция)
тант)
станта)
сустит)

СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически трансцентит, (*) – субстатен трансцентитален икокореномически ингредиент, който
на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномически субект* (substantivitical substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономи26
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дизюнкция) от субстатна трансцентитална икономическа значимост
(същото като субстатен икономически трансцентит) и субстатен трансцентитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически трансцентит) (както и общо понятие за субстатно трансцентитално
икореномическо участие (в т.ч. за субстатна трансцентитална икономическа
значимост и субстатен трансцентитален икотехномически принос) и субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където субстатната
трансцентитална икономическа значимост е субстатна икономическа оценка на
субстатния трансцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субстатност* (ecocorenomic
sustatitness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като субстатен икокореномически субтитрансцентит и като субстатна икокореномическа отдаденост) и субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като субстатен икокореномически обтитрансцентит и като субстатна трансцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Субстатното трансцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на субстатната
трансцентитална икокореномическа енергия (substatum transcentital
ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна
трансцентитална икокореномическа активност (вж. субстатна трансцентитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна
трансцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икокореномическа потенциалност
(също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икокореномическо
участие (наред със субстатното уницентитално икокореномическо участие,
субстатното центитално икокореномическо участие и субстатното инцентитално икокореномическо участие). Ако не е посочено друго, под субстатно
икокореномическо участие обикновено се подразбира субстатното трансцентитално икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

СБ трансцентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СБ икокореномическо участие)

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтитрансцентит
(СБ икоуниреномическа ценностност;
СБ икоуниреномическа отдаденост)

СБ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтитрансцентит
(СБ икокореномическа ценностност;
СБ икокореномическа отдаденост)

СБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит

СБ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореноми-чески обтитрансцентит

(СБ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СБ икоуниреномическа заделеност)

(СБ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СБ икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Субстатно трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (субстатен
икокореномически субтитрансцентит) и (2) субстатно трансцентитално
икокореномическо обтиучастие (субстатен икокореномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното трансцентитално икокореномическо участие са: субстатно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие*
(substatum reproductional transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно производствено трансцентитално икокореномическо участие*
(substatum production transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно разменно трансцентитално икокореномическо участие* (substatum
exchange transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно разпределително трансцентитално икокореномическо участие* (substatum distributional transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно потребително трансцентитално икокореномическо участие* (substatum consumption
transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно стопанствено
трансцентитално икокореномическо участие* (substatum protoeconomizing
transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие* (substatum post-production
transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно предипотребително трансцентитално икокореномическо участие* (substatum beforeconsumption transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно посредническо трансцентитално икокореномическо участие* (substatum intermediationary transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно бизнес трансцентитално икокореномическо участие* (substatum business transcentital ecocorenomic participation (share)), субстатно алокативно трансцентитално икокореномическо участие* (substatum allocative transcentital
ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно
трансцентитално икокореномическо участие* (individual substatum
transcentital ecocorenomic participation (share)), фирмено субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (firm substatum transcentital ecocorenomic participation (share)), обществено субстатно трансцентитално
икокореномическо участие* (social substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (absolute substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (relative substatum
transcentital ecocorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено субстатно трансцентитално
икокореномическо участие* (labourly-determinate substatum transcentital
ecocorenomic participation (share)) и физическо-определено субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (physically-determinate substatum
transcentital ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно трансцентитално усвоявано икокореномическо участие* (substatum transcentital assimilated ecocorenomic participation
(share)) и субстатно трансцентитално създавано икокореномическо участие* (substatum transcentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното трансцентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо участие*
(unimaking substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстат*
(unimaking transcentital ecocorenomic substatum)], (2) съзидателно субстатно
трансцентитално икокореномическо участие* (making substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически субстат* (making transcentital ecocorenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически субстат* (implementationary transcentital ecocorenomic substatum)], (4)
творческо субстатно трансцентитално икокореномическо участие*
(creative substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
творчески трансцентитален икокореномически субстат* (creative transcentital ecocorenomic substatum)], (5) работно субстатно трансцентитално
икокореномическо участие* (working substatum transcentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като работен трансцентитален иккоореномически субстат* (working transcentital ecocorenomic substatum)], (6) сътворително субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (performing substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сът30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ворителен трансцентитален икокореномически субстат* (performing
transcentital ecocorenomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното трансцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – трансцентитално икокореномическо участие)
Сустатитно
ТЦИКРУ
Трансцентитално икокореномическо
участие
(ТЦИКРУ)
(трансцентитален икокореномически субстантит)

Субстатно
ТЦИКРУ

Запасово
ТЦИКРУ

Сустатантно
ТЦИКРУ

(трансцентитален икокореномически
запас;

(трансцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически
трансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
трансцентит)
трансцентит)

сустатантен
икокореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРУ]

[външно същество на
ТЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

(трансцентит- (трансцентитален икокоален икокоререномически номически субсустатит;
стат;
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРУ
(работен трансцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРУ

(работен трансцентитален
икокореномически сустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субстат;

(работен трансцентитален
икокореномически запас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
трансцентит)

работен субстатен икокореномически трансцентит)

работен запасов икокореномически
трансцентит)

работен сустатантен икокореномически
трансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически запас;

(творчески
трансцентитален икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически трансцентит)

творчески субстатен икокореномически
трансцентит)

творчески запасов икокореномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна трансцентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
изгодност}

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същесттво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
изгодност}
игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
су-перстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ТЦИКРУ
сово ТЦИКРУ
тантно
ТЦИКРУ
ТЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически за- номически сусстат;
пас;
ки сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномитрансцентит)
трансцентит)
чески трансчески трансцентит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние на обтояние на въттояние на вънрешното същес- шното същест- щото същество
на ТЦИКРУ]
тво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
{субстатна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетреност}
реност}
реност}
вореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокорена икокоренона икокореномически сусномически
мическа супермическа субстант)
сустит)
станта)
танция)

СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически
обтитрансцентит, субстатна трансцентитална икореномическа заделеност,
(*) – субстатен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на субстатен икореномически субект [на субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical substatum ecorenomic subject)] във ико38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическото възпроизводство; общо понятие за субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически
обтитрансцентит и като субстатен трансцентитален икономически интерес) и субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото
като субстатен икотехномически обтитрансцентит и като субстатна трансцентитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата обтисубстатност* (ecorenomic obtisustatitness)
(икореномическият субстат е типична реализация на икореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие е субстатен икореномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
субстатна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна субстатна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical substatum ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната трансцентитална икореномическа обтиенергия (substatum transcentital ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване
на приложената субстатна трансцентитална икореномическа обтиактивност (вж. субстатна трансцентитална икореномическа обтидейност). Тя е
кинестично опредметена субстатна трансцентитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икореномическо обтиучастие (наред със субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие, субстатното центитално икореномическо обтиучастие и субстатното инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго,
под субстатно икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

СБ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СБ икономически
обтитрансцентит
(СБ трансцентиталнаЗ икономическа
заделеност;
СБ трансцентитален
икономически интерес;
СБ икономически
интерес)

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на субстатното трансцентиталното
икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, обти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост (субстатен икономически обтитрансцентит) и (2) субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос (субстатен икотехномически обтитрансцентит).
Субстатната трансцентитална икономическа обтизначимост и субстатният
трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие (то е или субстатна
трансцентитална икономическа обтизначимост, или субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват субстатен трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат (substatum transcentital partitionary ecorenomic
obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие е субстатен трансцентитален дялов
икореномически обтидиспозант (substatum transcentital partitionary
ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на субстатния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на субстатното икореномическо обтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на субстатната трансцентитална икономическа
обтизначимост tobpardis и субстатния трансцентитален икотехномически
обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат субстатната трансцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е субстатна трансцентитална икономическа
оценка* (substatum transcentital economic estimatе) на субстатния трансцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа
същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата субстатна трансцентитална икономическа оценка на
субстатния трансцентитален икотехномически обтипринос (total substatum transcentital economic estimatе of the substatum transcentital ecotechnomic
obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната субстатна трансцентитална икономическа оценка на субстатния трансцентитален икотехномически обтипринос (average substatum transcentital economic estimatе of the substatum transcentital ecotechnomic
obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната субстатна трансцентитална икономическа оценка на субстатния трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal substatum transcentital economic estimatе of the substatum transcentital ecotechnomic
obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие са:
субстатно възпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum reproductional transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно производствено трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (substatum production transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно разменно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum exchange transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно разпределително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum distributional transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително трансцентитално
икореномическо обтиучастие* (substatum consumption transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum protoeconomizing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно следпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum postproduction transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно предипотребително трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(substatum before-consumption transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно посредническо трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (substatum intermediationary transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (substatum business transcentital ecorenomic obtiparticipation (ob42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tishare)), субстатно алокативно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (substatum allocative transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност
се разграничават индивидуално субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (individual substatum transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (firm substatum transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (social substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (absolute
substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (relative
substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено субстатно
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (labourly-determinate
substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(physically-determinate substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно трансцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (substatum transcentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и субстатно трансцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (substatum transcentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстат*
(unimaking transcentital ecorenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making substatum
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстат* (making transcentital
ecorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно трансцентитално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо обтиучастие* (implementationary substatum transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икореномически обтисубстат* (implementationary transcentital
ecorenomic obtisubstatum)], (4) творческо субстатно трансцентитално
икореномическо обтиучастие* (creative substatum transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икореномически обтисубстат* (creative transcentital ecorenomic obtisubstatum)],
(5) работно субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(working substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като работен трансцентитален икореномически обтисубстат* (working
transcentital ecorenomic obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически обтисубстат* (performing transcentital
ecorenomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – трансцентитално икореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икореномическо обтиучастие
(ТЦИРОУ)
(трансцентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРОУ

Субстатно
ТЦИРОУ

Запасово
ТЦИРОУ

Сустатантно
ТЦИРОУ

(трансцентитален икореномически обтисустатит;

(трансцентитален икореномически обтисубстат;

(трансцентитален икореномически обтизапас;

(трансцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

субстатен икореномически
обтитрансцентит)

запасов икореномически обтитрансцентит)

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРОУ]

[външно същество на
ТЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРОУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИРОУ
(работен трансцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРОУ

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически обтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтитрансцентит)

работен субстатен икореномически обтитрансцентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРОУ
(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРОУ

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

48

791

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРОУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически
субтитрансцентит, субстатна икореномическа ценностност, субстатна
икореномическа отдаденост, (*) – субстатен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на
субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical substatum ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо по51

794

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятие за субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтитрансцентит и като субстатна икономическа ценност) и субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтитрансцентит и
като субстатно икотехномическо усърдие); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икореномическата
субтисубстатност*
(ecorenomic
subtisustatitness) (икореномическият субстат е типична реализация на икореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното трансцентитално икореномическо субтиучастие е субстатен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е.
е субективно-субстантивностна субстатна икореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical substatum ecorenomic appraisement) на същностно
равнище. Субстатното трансцентитално икореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на субстатната трансцентитална икореномическа субтиенергия (substatum transcentital ecorenomic subtienergy) и отношение
на признаване на приложената субстатна трансцентитална икореномическа
субтиактивност (вж. субстатна трансцентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна трансцентитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна
трансцентитална икореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икореномическо субтиучастие (наред със субстатното уницентитално икореномическо субтиучастие, субстатното центитално икореномическо субтиучастие и субстатното инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не е посочено
друго, под субстатно икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира
субстатното трансцентитално икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на субстатното трансцентитално
икореномическо участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост (субстатен
икономически субтитрансцентит) и (2) субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос (субстатен икотехномически субтитрансцентит).
Субстатната трансцентитална икономическа субтизначимост и субстатният трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на субстатното трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или субстатна
трансцентитална икономическа субтизначимост, или субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват субстатен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат (substatum transcentital partitionary ecorenomic
subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие е субстатен трансцентитален дялов
икореномически субтидиспозант (substatum transcentital partitionary
ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
определеността на субстатния трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на субстатното икореномическо субтиучастие) е, че
двете му разновидности в лицето на субстатната трансцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и субстатния трансцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В границите на субстатния трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат субстатната трансцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна трансцентитална
икономическа оценка* (substatum transcentital economic estimatе) на субстатния трансцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата субстатна трансцентитална икономическа оценка
на субстатния трансцентитален икотехномически субтипринос (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------substatum transcentital economic estimatе of the substatum transcentital ecotechnomic subticontribution),
atsubpardis =

tsubpardis
tsubpardis

е средната субстатна трансцентитална икономическа оценка на субстатния трансцентитален икотехномически субтипринос (average substatum transcentital economic estimatе of the substatum transcentital ecotechnomic
subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната субстатна трансцентитална икономическа оценка на субстатния трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal substatum transcentital economic estimatе of the substatum transcentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо субтиучастие са:
субстатно възпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum reproductional transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно производствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum production transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разменно трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (substatum exchange transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разпределително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum distributional transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum consumption transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено трансцентитално
икореномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (substatum postproduction transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно
предипотребително трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(substatum before-consumption transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо трансцентитално икореномическо суб55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (substatum intermediationary transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (substatum business transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно алокативно трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (substatum allocative transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (individual substatum transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (firm substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (social substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (absolute
substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително
субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (relative
substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено субстатно
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (labourly-determinate
substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическоопределено субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(physically-determinate substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно трансцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (substatum transcentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и субстатно трансцентитално създавано икореномическо
субтиучастие* (substatum transcentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат* (unimaking transcentital ecorenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно
субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making sub56
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------statum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат* (making transcentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary substatum
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икореномически субтисубстат* (implementationary
transcentital ecorenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative substatum transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икореномически субтисубстат* (creative transcentital ecorenomic
subtisubstatum)], (5) работно субстатно трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (working substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен трансцентитален икореномически субтисубстат* (working transcentital ecorenomic subtisubstatum)], (6) сътворително субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като сътворителен трансцентитален икореномически субтисубстат*
(performing transcentital ecorenomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – трансцентитално икореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икореномическо субтиучастие
(ТЦИРСУ)
(трансцентитален икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРСУ

Субстатно
ТЦИРСУ

Запасово
ТЦИРСУ

Сустатантно
ТЦИРСУ

(трансцентитален икореномически субтисустатит;

(трансцентитален икореномически субтисубстат;

(трансцентитален икореномически субтизапас;

(трансцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

субстатен икореномически
субтитрансцентит)

запасов икореномически
субтитрансцентит)

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРСУ]

[външно същество на
ТЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРСУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРСУ
(работен трансцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРСУ

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически субтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтитрансцентит)

работен субстатен икореномически субтитрансцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Творческо
(ползваемо)
ТЦИРСУ
(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРСУ

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРСУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномичес-ка
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)

63

806

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънто-яние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икоретална икореномическа
номическа
субтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномическа суперсческа субстантанта)
ция)

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (substatum transcentital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икореномически трансцентит,
(*) – субстатен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical substatum ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за субстатна трансцентитална икономическа значимост (същото като субстатен икономически трансцентит) и субс64
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татен трансцентитален икотехномически принос (същото като субстатен
икотехномически трансцентит), както и общо понятие за субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като субстатен икореномически субтитрансцентит и същото като субстатна икореномическа ценностност и като субстатна икореномическа отдаденост) и субстатно
трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като субстатен
икореномически обтитрансцентит и като субстатна трансцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на
трансцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата субстатност* (ecorenomic sustatitness) (икореномическият субстат е типична реализация на икореномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното
трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на субстатната трансцентитална икореномическа енергия (substatum transcentital ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна
трансцентитална икореномическа активност (вж. субстатна трансцентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна
трансцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икореномическа потенциалност
(също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икореномическо участие (наред със субстатното уницентитално икореномическо участие, субстатното центитално икореномическо участие и субстатното инцентитално икореномическо участие). Ако не е посочено друго, под субстатно икореномическо участие обикновено се подразбира субстатното трансцентитално
икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

СБ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически
субтитрансцентит

(СБ икореномическа ценностност;
СБ икореномическа отдаденост)

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

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

Фиг. 1. Субстатно трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо участие са (1) субстатна трансцентитална икономическа значимост (субстатен икономически трансцентит) и (2) субстатен трансцентитален икотехномически принос
(субстатен икотехномически трансцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) субстатно трансцентитално
икореномическо субтиучастие (субстатен икореномически субтитрансцентит) и (2) субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие (субстатен икореномически обтитрансцентит).
Субстатната трансцентитална икономическа значимост и субстатният
трансцентитален икотехномически принос като разновидности на субстатното
трансцентитално икореномическо участие (то е или субстатна трансцентитална икономическа значимост, или субстатен трансцентитален икотехномически
принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват субстатен трансцентитален дялов икореномически диспозат
(substatum transcentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически
диспозат), а самото субстатно трансцентитално икореномическо участие е
субстатен трансцентитален дялов икореномически диспозант (substatum
transcentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на субстатния трансцентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му
разновидности в лицето на субстатната трансцентитална икономическа
значимост tpardis и субстатния трансцентитален икотехномически принос
tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния трансцентиталения дялов икореномически диспозат субстатната трансцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна трансцентитална икономическа оценка* (substatum
transcentital economic estimatе) на субстатния трансцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя
от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic
function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата субстатна трансцентитална икономическа оценка на
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатния трансцентитален икотехномически принос (total substatum
transcentital economic estimatе of the substatum transcentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната субстатна трансцентитална икономическа оценка на субстатния трансцентитален икотехномически принос (average substatum
transcentital economic estimatе of the substatum transcentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната субстатна трансцентитална икономическа оценка на субстатния трансцентитален икотехномически принос (marginal substatum
transcentital economic estimatе of the substatum transcentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо участие са: субстатно възпроизводствено трансцентитално икореномическо участие*
(substatum reproductional transcentital ecorenomic participation (share)), субстатно производствено трансцентитално икореномическо участие* (substatum production transcentital ecorenomic participation (share)), субстатно разменно трансцентитално икореномическо участие* (substatum exchange
transcentital ecorenomic participation (share)), субстатно разпределително
трансцентитално икореномическо участие* (substatum distributional
transcentital ecorenomic participation (share)), субстатно потребително трансцентитално икореномическо участие* (substatum consumption transcentital
ecorenomic participation (share)), субстатно стопанствено трансцентитално икореномическо участие* (substatum protoecono-mizing transcentital
ecorenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (substatum post-production transcentital
ecorenomic participation (share)), субстатно предипотребително трансцентитално икореномическо участие* (substatum before-consumption transcentital ecorenomic participation (share)), субстатно посредническо трансцентитално икореномическо участие* (substatum intermediationary transcentital
68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic participation (share)), субстатно бизнес трансцентитално икореномическо участие* (substatum business transcentital ecorenomic participation
(share)), субстатно алокативно трансцентитално икореномическо участие* (substatum allocative transcentital ecorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно трансцентитално икореномическо участие* (individual substatum transcentital ecorenomic participation (share)), фирмено субстатно трансцентитално икореномическо участие* (firm substatum
transcentital ecorenomic participation (share)), обществено субстатно трансцентитално икореномическо участие* (social substatum transcentital
ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
субстатно трансцентитално икореномическо участие* (absolute substatum
transcentital ecorenomic participation (share)) и относително субстатно трансцентитално икореномическо участие* (relative substatum transcentital
ecorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено субстатно трансцентитално икореномическо участие* (labourly-determinate substatum transcentital ecorenomic participation (share)) и физическо-определено субстатно трансцентитално икореномическо участие* (physically-determinate substatum transcentital ecorenomic
participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно трансцентитално усвоявано икореномическо
участие* (substatum transcentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
субстатно трансцентитално създавано икореномическо участие* (substatum transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното трансцентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно трансцентитално икореномическо участие* (unimaking
substatum transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически субстат* (unimaking transcentital ecorenomic substatum)], (2) съзидателно субстатно трансцентитално
икореномическо участие* (making substatum transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически
субстат* (making transcentital ecorenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно трансцентитално икореномическо участие* (implementationary
substatum transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълни-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен трансцентитален икореномически субстат* (implementationary
transcentital ecorenomic substatum)], (4) творческо субстатно трансцентитално икореномическо участие* (creative substatum transcentital ecorenomic
participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икореномически субстат* (creative transcentital ecorenomic substatum)], (5) работно субстатно трансцентитално икореномическо участие* (working substatum
transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален икореномически субстат* (working transcentital ecorenomic substatum)], (6) сътворително субстатно трансцентитално икореномическо
участие* (performing substatum transcentital ecorenomic participation (share))
[същото като сътворителен трансцентитален икореномически субстат*
(performing transcentital ecorenomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното трансцентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – трансцентитално икореномическо участие)

Трансцентитално икореномическо участие
(ТЦИРУ)
(трансцентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИРУ

Субстатно
ТЦИРУ

Запасово
ТЦИРУ

Сустатантно
ТЦИРУ

(трансцентитален икореномически сустатит;

(трансцентитален икореномически субстат;

(трансцентитален икореномически запас;

(трансцентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически трансцентит)

субстатен икореномически
трансцентит)

запасов икореномически
трансцентит)

сустатитен
икореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРУ]

[външно същество на
ТЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРУ
(работен трансцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРУ

(работен трансцентитален икореномически
сустатит;

(работен трансцентитален икореномически
субстат;

(работен трансцентитален
икореномически запас;

(работен трансцентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически трансцентит)

работен субстатен икореномически трансцентит)

работен запасов
икореномически трансцентит)

работен сустатантен икореномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРУ
(творчески
трансцентитален икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ТЦИРУ

(творчески
трансцентитален икореномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икореномически запас;

(творчески
трансцентитален икореномически сустатант;

творчески сустатитен икореномически
трансцентит)

творчески субстатен икореномически трансцентит)

творчески запасов икореномически трансцентит)

творчески сустатантен икореномически
трансцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ТЦИРУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ТЦИРУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРУ
ТЦИРУ
ТЦИРУ

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически обтитрансцентит, субстатна трансцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – субстатен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект* (substantivitical
substatum ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като
субстатен икономически обтитрансцентит и като субстатен трансценти77
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икономически интерес) и субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтитрансцентит и като субстатна трансцентитална икотехномическа задаеност), взети
заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисубстатност* (ecounirenomic obtisustatitness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е субстатен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
субстатна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна субстатна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical substatum ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната трансцентитална икоуниреномическа обтиенергия (substatum transcentital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна
трансцентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. субстатна
трансцентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна трансцентитална икоуниреномическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икоуниреномическо
обтиучастие (наред със субстатното уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие, субстатното центитално икоуниреномическо обтиучастие и
субстатното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под субстатно икоуниреномическо обтиучастие обикновено се
подразбира субстатното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

но икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

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

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтитрансцентит
(СБ икоуниреномическа ценностност;
СБ икоуниреномическа отдаденост)

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СБ икоуниреномическа заделеност)

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

СБ трансцентитал-

Фиг. 1. Субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
субстатно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum reproductional transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum production transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum exchange transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно разпределително трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (substatum distributional transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum consumption
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum
protoeconomizing transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum post-production transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum before-consumption transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно посредническо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum intermediationary
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum business
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно алокативно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum allocative
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(individual substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(firm substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(social substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (absolute
substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (rela80
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tive substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), а според
факторната икономическа определеност – трудово-определено субстатно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (labourly-determinate
substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (physically-determinate substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (substatum transcentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и субстатно трансцентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (substatum transcentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстат* (unimaking transcentital ecounirenomic obtisubstatum)], (2)
съзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстат* (making transcentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително
субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически обтисубстат* (implementationary transcentital ecounirenomic obtisubstatum)], (4)
творческо субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като творчески трансцентитален икоуниреномически обтисубстат* (creative transcentital ecounirenomic obtisubstatum)], (5) работно субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически обтисубстат* (working transcentital ecounirenomic obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитален икоуниреномически обтисубстат* (performing transcentital ecounirenomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(ТЦИУРОУ)
(трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРОУ

Субстатно
ТЦИУРОУ

Запасово
ТЦИУРОУ

Сустатантно
ТЦИУРОУ

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРОУ]

[външно същество на
ТЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)

83

826

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРОУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРОУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРОУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

86

829

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРОУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРОУ
ТЦИУРОУ
во ТЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен
икоуниреномически субтитрансцентит, субстатна икоуниреномическа
ценностност, субстатна икоуниреномическа отдаденост, (*) – субстатен
трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект* (substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във
89

832

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическото възпроизводство; субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтитрансцентит и като субстатна икономическа ценност) и субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтитрансцентит и като субстатно икотехномическо усърдие),
взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икоуниреномическата субтисубстатност* (ecounirenomic
subtisustatitness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
е субстатен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или
още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
субстатна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна субстатна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical substatum ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Субстатното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатната
трансцентитална икоуниреномическа субтиенергия (substatum transcentital
ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна трансцентитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. субстатна трансцентитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично
опредметена субстатна трансцентитална икоуниреномическа субтиактивност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икоуниреномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икоуниреномическо
субтиучастие (наред със субстатното уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие, субстатното центитално икоуниреномическо субтиучастие и
субстатното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие). Ако не е посочено друго, под субстатно икоуниреномическо субтиучастие обикновено се
подразбира субстатното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

но икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

СБ трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтитрансцентит
(СБ икотехномическа ценностност;
СБ икотехномическо
усърдие)

СБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтитрансцентит
(СБ икоуниреномическа ценностност;
СБ икоуниреномическа отдаденост)

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СБ икоуниреномическа заделеност)

СБ трансцентитал-

Фиг. 1. Субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: субстатно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum reproductional transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно производствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum production transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum exchange transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum distributional transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно
потребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(substatum consumption transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
субстатно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum post-production transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum beforeconsumption transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(substatum intermediationary transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum business transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum allocative transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално субстатно трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (individual substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social substatum transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (absolute
substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и относи92

835

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(relative substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), а
според факторната икономическа определеност – трудово-определено субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (labourlydeterminate substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
физическо-определено субстатно трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (physically-determinate substatum transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (substatum transcentital assimilated ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и субстатно трансцентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (substatum transcentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтисубстат* (unimaking transcentital ecounirenomic subtisubstatum)], (2)
съзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат* (making transcentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически субтисубстат* (implementationary transcentital ecounirenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (creative substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат* (creative transcentital ecounirenomic subtisubstatum)], (5) работно субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като работен трансцентитален икоуниреномически субтисубстат* (working transcentital ecounirenomic subtisubstatum)], (6) сътворително
субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (per93
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------forming substatum transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически субтисубстат* (performing transcentital ecounirenomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(ТЦИУРСУ)
(трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРСУ

Субстатно
ТЦИУРСУ

Запасово
ТЦИУРСУ

Сустатантно
ТЦИУРСУ

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРСУ]

[външно същество на
ТЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРСУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРСУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически
субтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРСУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисус-татит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРСУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРСУ
ТЦИУРСУ
во ТЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТАТНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (substatum transcentital ecounirenomic participation (share)) (без
разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически трансцентит, (*) – субстатен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен
икоуниреномически субект* (substantivitical substatum ecounirenomic subject)]
във икоуниреномическото възпроизводство; субстатна трансцентитална
икономическа значимост (същото като субстатен икономически трансцен101
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит) и субстатен трансцентитален икотехномически принос (същото като
субстатен икотехномически трансцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като субстатна икоуниреномическа ценностност и като
субстатна икоуниреномическа отдаденост) и субстатен трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит и като субстатна трансцентитална икоуниреномическа
заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на
икоуниреномическата субстатност* (ecounirenomic sustatitness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическата субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното трансцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване
на субстатната трансцентитална икоуниреномическа енергия (substatum
transcentital ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената
субстатна трансцентитална икоуниреномическа активност (вж. субстатна
трансцентитална икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена
субстатна трансцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна трансцентитална икоуниреномическа
потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икоуниреномическо
участие (наред със субстатното уницентитално икоуниреномическо участие, субстатното центитално икоуниреномическо участие и субстатното
инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено друго, под
субстатно икоуниреномическо участие обикновено се подразбира субстатното
трансцентитално икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СБ трансцентитална икономическа значимост;
СБ икономически
трансцентит
(СБ трансцентитално икономическо участие;
СБ икономическа
значимост)

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

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

СБ трансцентитален икотехномически принос;

СБ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномическо участие)

СБ икотехномически трансцентит
(СБ трансцентитално
икотехномическо
участие;
СБ икотехномически
принос)

СБ трансцентитален икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтитрансцентит

(СБ икотехномическа ценностност;
СБ икотехномическо усърдие)

СБ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтитрансцентит
(СБ икоуниреномическа ценностност;
СБ икоуниреномическа отдаденост)

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

СБ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтитрансцентит
(СБ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СБ икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (субстатен икоуниреномически субтитрансцентит) и (2) субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното трансцентитално икоуниреномическо участие са:
субстатно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
участие* (substatum reproductional transcentital ecounirenomic participation
(share)), субстатно производствено трансцентитално икоуниреномическо
участие* (substatum production transcentital ecounirenomic participation (share)),
субстатно разменно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(substatum exchange transcentital ecounirenomic participation (share)), субстатно
разпределително трансцентитално икоуниреномическо участие* (substatum distributional transcentital ecounirenomic participation (share)), субстатно
потребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (substatum
consumption transcentital ecounirenomic participation (share)), субстатно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (substatum protoeconomizing transcentital ecounirenomic participation (share)), субстатно
следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (substatum post-production transcentital ecounirenomic participation (share)), субстатно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (substatum before-consumption transcentital ecounirenomic participation
(share)), субстатно посредническо трансцентитално икоуниреномическо
участие* (substatum intermediationary transcentital ecounirenomic participation
(share)), субстатно бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие*
(substatum business transcentital ecounirenomic participation (share)), субстатно
алокативно трансцентитално икоуниреномическо участие* (substatum
allocative transcentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(individual substatum transcentital ecounirenomic participation (share)), фирмено
субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (firm substatum
transcentital ecounirenomic participation (share)), обществено субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (social substatum transcentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute
substatum transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (relative substatum
transcentital ecounirenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено субстатно трансцентитално
икоуниреномическо участие* (labourly-determinate substatum transcentital
ecounirenomic participation (share)) и физическо-определено субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (physically-determinate substatum
transcentital ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (substatum transcentital assimilated ecounirenomic participation
(share)) и субстатно трансцентитално създавано икоуниреномическо участие* (substatum transcentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking substatum transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субстат*
(unimaking transcentital ecounirenomic substatum)], (2) съзидателно субстатно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (making substatum transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически субстат* (making transcentital ecounirenomic
substatum)], (3) изпълнително субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary substatum transcentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически субстат* (implementationary transcentital ecounirenomic substatum)], (4) творческо субстатно трансцентитално икоуниреномическо
участие* (creative substatum transcentital ecounirenomic participation (share))
[същото като творчески трансцентитален икоуниреномически субстат*
(creative transcentital ecounirenomic substatum)], (5) работно субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (working substatum transcentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален
икоуниреномически субстат* (working transcentital ecounirenomic substatum)],
(6) сътворително субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing substatum transcentital ecounirenomic participation (share)) [съ105
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------щото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически субстат*
(performing transcentital ecounirenomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

106

849

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното трансцентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – трансцентитално икоуниреномическо участие)

Трансцентитално икоуниреномическо
участие
(ТЦИУРУ)
(трансцентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИУРУ

Субстатно
ТЦИУРУ

Запасово
ТЦИУРУ

Сустатантно
ТЦИУРУ

(трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(трансцентитален икоуниреномически
запас;

(трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически трансцентит)

субстатен икоуниреномически трансцентит)

запасов икоуниреномически трансцентит)

сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРУ]

[външно същество на
ТЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически запас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

работен субстатен икоуниреномически
трансцентит))

работен запасов
икоуниреномически трансцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
трансцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

на форма на
икоуниреномически сустит)

109

852

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИУРУ
Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатит;
творчески сустатитен икоуниреномически
трансцентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]
{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически запас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
трансцентит)

творчески запасов икоуниреномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
трансцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномичес-ка
суперстан-та)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
ТЦИУРУ
ТЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово ТЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
запас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТАТНО
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен
икокореномически
обтиуницентит,
субстатна
уницентитална
икокореномическа
заделеност,
(* )
–
субстатен
уницентитален
икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на субстатен икокореномически субект [на
субстантивностен субстатен икокореномически субект* (substantivitical
substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и субстатно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие и субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие,
взети заедно в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна уницентитална икономическа
обтизначимост (същото като субстатен икономически обтиуницентит) и
субстатен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиуницентит) (както и общо понятие за субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и субстатен уницентитален икотехномически обтипринос) и субстатно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където субстатната уницентитална икономическа обтизначимост
е субстатна икономическа оценка на субстатния уницентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) (икокореномическият
субстат е типична реализация на икокореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното уницентитално
икокореномическо обтиучастие е субстатен икокореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна
оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е обективносубстантивностна субстатна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical substatum ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Субстатното уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на субстатната уницентитална икокореномическа обтиенергия (substatum unicentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икокореномическа обтиактивност (вж. субстатна уницентитална икокореномическа обтидейност). Тя
е кинестично опредметена субстатна уницентитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СБ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномически уницентит

СБ уницентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически уницентит

(СБ уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(СБ уницентитално икокореномическо участие)

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

СБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиуницентит
(СБ икоуниреномически диспотит)

СБ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтиуницентит

СБ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СБ икореномически обтиуницентит

СБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиуницентит
(СБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СБ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтиуни-центит

(СБ уницентитална
икореномическа
заделеност)

(СБ икокореномически диспотит)

(СБ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното уницентитално икокореномическо обтиучастие са:
субстатно възпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum reproductional unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно производствено уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (substatum production unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно разменно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum exchange unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно разпределително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum distributional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum protoeconomizing unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно следпроизводствено уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (substatum post-production unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum before-consumption
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно посредническо уницентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum intermediationary unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum business
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно алокативно
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (substatum allocative
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (individual substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (firm
substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (social substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно уницентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (substatum unicentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и субстатно уницентитално създавано икокореномическо об-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (substatum unicentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното уницентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисубстат* (unimaking unicentital ecocorenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически обтисубстат* (making
unicentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary substatum
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически обтисубстат* (implementationary
unicentital ecocorenomic obtisubstatum)], (4) творческо субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икокореномически обтисубстат* (creative unicentital ecocorenomic obtisubstatum)], (5) работно субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически обтисубстат* (working unicentital ecocorenomic obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически обтисубстат* (performing
unicentital ecocorenomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното уницентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – уницентитално икокореномическо обтиучастие)

Уницентитално икокореномическо
обтиучастие
(УЦИКРОУ)
(уницентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИКРОУ

Субстатно
УЦИКРОУ

Запасово
УЦИКРОУ

Сустатантно
УЦИКРОУ

(уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(уницентитален икокореномически обтисубстат;

(уницентитален икокореномически
обтизапас;

(уницентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиуниценобтиуницентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРОУ]

[външно същество на
УЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРОУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИКРОУ
(работен уницентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРОУ

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икокореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиуницентит)

работен субстатен икокореномически обтиуницентит)

работен запасов икокореномически обтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРОУ
(творчески
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРОУ

(творчески
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически обтизапас;

(творчески
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически обтиуницентит)

творчески запасов икокореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРОУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРОУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен (изпълнителен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически обтизачески обтисуспас;
татант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРОУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна уницентитална икокореноми-ческа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРОУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
УЦИКРОУ
сово
тантно
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренотален икоколен икокорелен икокоремически обтиреномически
номически об- номически обсубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтиуницентит)
чески обтитобтиуниценчески обтиунирансцентит)
тит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически субтиуницентит, субстатна икокореномическа феност, (*) – субстатен уницентитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икокореномически
субект [на субстантивностен субстатен икокореномически субект*
(substantivitical substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възп124
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство; субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие
и субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие, взети заедно в
тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтиуницентит) и субстатен
уницентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиуницентит) (както и общо понятие за субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за субстатна уницентитална икономическа субтизначимост и субстатенуницентитален икотехномически субтипринос) и субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където субстатната уницентитална икономическа субтизначимост е
субстатна икономическа оценка на субстатния уницентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтисубстатност* (ecocorenomic subtisubstatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическия субстанция) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното уницентитално икокореномическо субтиучастие е субстатен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна субстатна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical substatum ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Субстатното уницентитално икокореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на субстатната уницентитална икокореномическа субтиенергия (substatum unicentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икокореномическа субтиактивност (вж. субстатна уницентитална икокореномическа субтидейност).
Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икокореномическа
субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икокореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на субстатното икокореномическо субтиучастие (вж.
фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СБ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СБ икореномически обтиуницентит
(СБ уницентитална
икореномическа
заделеност)

СБ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномически уницентит

СБ уницентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически уницентит

(СБ уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(СБ уницентитално икокореномическо участие)

СБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиуницентит
(СБ икоуниреномически диспотит)

СБ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтиуницентит

СБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиуницентит
(СБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СБ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтиуни-центит

(СБ икокореномически диспотит)

(СБ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното уницентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum reproductional unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно производствено уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (substatum production unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum exchange unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разпределително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum distributional unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum post-production
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum
before-consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(substatum intermediationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес уницентитално икокореномическо субтиучастие* (substatum business unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
субстатно алокативно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(substatum allocative unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално субстатно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (individual substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (firm substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (social substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно уницентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (substatum unicentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и субстатно уницентитално създавано икокореномическо
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (substatum unicentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното уницентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисубстат* (unimaking unicentital ecocorenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно
субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически субтисубстат* (making
unicentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary substatum
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически субтисубстат* (implementationary unicentital ecocorenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative substatum unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икокореномически субтисубстат* (creative unicentital ecocorenomic subtisubstatum)], (5) работно субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working substatum unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически субтисубстат* (working unicentital ecocorenomic subtisubstatum)],
(6) сътворително субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически
субтисубстат* (performing unicentital ecocorenomic subtisubstatum)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното
икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното уницентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – уницентитално икокореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИКРСУ
Уницентитално икокореномическо
субтиучастие
(УЦИКРСУ)
(уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИКРСУ

Запасово
УЦИКРСУ

Сустатантно
УЦИКРСУ

(уницентитален икокореномически субтисустатит;

(уницентитален (уницентитален
икокореномиикокореномически субтимически субтисубстат;
запас;

(уницентитален икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

субстатен икокореномически
субтиуницентит)

запасов икокореномически
субтиуницентит)

сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРСУ]

[външно същество на
УЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРСУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сътворителен
сътворителен
сустатитен икосубстатен икозапасов икококореномически
кореномически
реномически
[общо понятие субтиуницентит)
субтиуниценсубтиуниценза състояние
тит)
тит)
на
[общо състоя[общо състояние [общо състояние
УЦИКРСУ]
ние на цялостна вътрешното
на външното
ното същество
{уницентисъщество на
същество на
на
УЦИКРСУ]
тална икокоУЦИКРСУ]
УЦИКРСУ]
реномическа
{сустатитна
{субстатна
{запасова унисубтиприуницентиуницентиталцентитална
годност}
тална икокорена икокореноикокореноминомическа суб(вид икокоремическа субческа субтипномически спе- типригодност} типригодност}
ригодност}
цифант)
(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икокореномина икокоренона икокореночески сустит)
мическа
мическа суперссубстанция)
танта)
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сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)
[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]
{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно)
УЦИКРСУ
(работен уницентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРСУ

(работен уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(работен уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икокореномически
субтизапас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически субтиуницентит)

работен субстатен икокореномически субтиуницентит)

работен запасов
икокореномически субтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРСУ
(творчески
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
УЦИКРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИКРСУ

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически субтиуницентит)

творчески запасов икокореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икокореноми-чески
субтиуницентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРСУ]

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

[творческо външно състояние
на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

(изпълнителен
уницентитален икокореизпълнителен
номически
сустатитен икосубтисубстан- кореномически
тит)
субтиуницентит)
[външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокореномическа
форма)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРСУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокорено-мическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитаен
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен запасов икокореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРСУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
УЦИКРСУ

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатит;

(унисъзидатлеен уницентитален икокореномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (substatum unicentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически уницентит, (*) – субстатен уницентитален икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномически субект*
(substantivitical substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; субстатно трансцентитално икокореномическо участие и суб135
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статно инцентитално икокореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна уницентитална икономическа значимост (същото като
субстатен икономически уницентит) и субстатен уницентитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически уницентит) (както
и общо понятие за субстатно уницентитално икореномическо участие (в т.ч.
за субстатна уницентитална икономическа значимост и субстатен уницентитален икотехномически принос) и субстатно уницентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където субстатната уницентитална икономическа значимост е
субстатна икономическа оценка на субстатния уницентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субстатност* (ecocorenomic substatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като субстатен икокореномически субтиуницентит и като субстатна икокореномическа феност) и
субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като субстатен икокореномически обтиуницентит и като субстатна уницентитална
икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Субстатното уницентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на субстатната уницентитална икокореномическа енергия (substatum unicentital
ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна
уницентитална икокореномическа активност (вж. субстатна уницентитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна
уницентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икокореномическа потенциалност
(също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СБ уницентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически уницентит
(СБ уницентитално икоуниреномическо участие)

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

СБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиуницентит
(СБ икоуниреномически диспотит)

СБ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СБ икореномически обтиуни-центит
(СБ уницентитална
икореномическа
заделеност)

СБ уницентитално икокореномическо участие;
СБ икокореномически уницентит
(СБ уницентитално икокореномическо участие)

СБ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтиуницентит
(СБ икокореномически диспотит)

СБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиуницентит
(СБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СБ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтиуни-центит
(СБ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Субстатно уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие (субстатен икокореномически субтиуницентит) и (2) субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие (субстатен икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното уницентитално икокореномическо участие са: субстатно възпроизводствено уницентитално икокореномическо участие*
(substatum reproductional unicentital ecocorenomic participation (share)), субстатно производствено уницентитално икокореномическо участие*
(substatum production unicentital ecocorenomic participation (share)), субстатно
разменно уницентитално икокореномическо участие* (substatum exchange
unicentital ecocorenomic participation (share)), субстатно разпределително
уницентитално икокореномическо участие* (substatum distributional
unicentital ecocorenomic participation (share)), субстатно потребително уницентитално икокореномическо участие* (substatum consumption unicentital
ecocorenomic participation (share)), субстатно стопанствено уницентитално
икокореномическо участие* (substatum protoeconomizing unicentital
ecocorenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (substatum post-production unicentital
ecocorenomic participation (share)), субстатно предипотребително уницентитално икокореномическо участие* (substatum before-consumption unicentital ecocorenomic participation (share)), субстатно посредническо уницентитално икокореномическо участие* (substatum intermediationary unicentital
ecocorenomic participation (share)), субстатно бизнес уницентитално икокореномическо участие* (substatum business unicentital ecocorenomic participation
(share)), субстатно алокативно уницентитално икокореномическо участие* (substatum allocative unicentital ecocorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно уницентитално икокореномическо участие* (individual substatum unicentital ecocorenomic participation (share)), фирмено субстатно уницентитално икокореномическо участие* (firm substatum unicentital ecocorenomic participation (share)), обществено субстатно
уницентитално икокореномическо участие* (social substatum unicentital
ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно уницентитално усвоявано икокореномическо
участие* (substatum unicentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно уницентитално създавано икокореномическо участие*
(substatum unicentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното уницентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно уницентитално икокореномическо участие* (unimaking
substatum unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически субстат* (unimaking unicentital
ecocorenomic substatum)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икокореномическо участие* (making substatum unicentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически субстат* (making unicentital ecocorenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно уницентитално икокореномическо участие* (implementationary substatum unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
изпълнителен уницентитален икокореномически субстат* (implementationary unicentital ecocorenomic substatum)], (4) творческо субстатно уницентитално икокореномическо участие* (creative substatum unicentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален
икокореномически субстат* (creative unicentital ecocorenomic substatum)], (5)
работно субстатно уницентитално икокореномическо участие* (working
substatum unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен
уницентитален иккоореномически субстат* (working unicentital ecocorenomic substatum)], (6) сътворително субстатно уницентитално икокореномическо участие* (performing substatum unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически
субстат* (performing unicentital ecocorenomic substatum)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното уницентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – уницентитално икокореномическо участие)

Уницентитално икокореномическо
участие
(УЦИКРУ)
(уницентитален икокореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИКРУ

Субстатно
УЦИКРУ

Запасово
УЦИКРУ

Сустатантно
УЦИКРУ

(уницентитален икокореномически
сустатит;

(уницентитален икокореномически субстат;

(уницентитален икокореномически
запас;

(уницентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически уницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
уницентит)
уницентит)

сустатантен
икокореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРУ]

[външно същество на
УЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
УЦИКРУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа
сустит)
субстанция)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) УЦИКРУ
(работен уницентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРУ

(работен уницентитален
икокореномически сустатит;

(работен уницентитален
икокореномически субстат;

(работен уницентитален
икокореномически запас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
уницентит)

работен субстатен икокореномически уницентит)

работен запасов икокореномически
уницентит)

работен сустатантен икокореномически
уницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРУ
(творчески
уницентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРУ

(творчески
уницентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически запас;

(творчески
уницентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически уницентит)

творчески субстатен икокореномически уницентит)

творчески запасов икокореномически
уницентит)

творчески сустатантен икоко-реномически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
УЦИКРУ]
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически субстат;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
уницентит)

(изпълнителен (изпълнителен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически запас;
чески сустатант;
изпълнителен
изпълнителен
запасов икокосустатантен
реномически
икокореномиуницентит)
чески уницентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИКРУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икокореномически субстат;

(съзидателен
(съзидателен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически запас;
чески сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически уницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
су-перстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
УЦИКРУ
сово УЦИКРУ
тантно
УЦИКРУ
УЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренолен икокоретален икоколен икокоремически субсномически за- номически сусреномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиуницентит)
уницентит)
чески униценчески уницентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{запасова уни- {сустатантна
уницентицентитална
тална
икокоикокореномиреномическа
ческа удовлетудовлетвовореност}
реност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически обтиуницентит, субстатна уницентитална икореномическа заделеност, (*) – субстатен уницентитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical substatum ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство;
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие и субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно
единство; общо понятие за субстатна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтиуницентит и като субстатен уницентитален икономически интерес) и субстатен уницентитален
икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтиуницентит и като субстатна уницентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) (икореномическият субстат е типична
реализация на икореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие е субстатен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
субстатна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна субстатна икореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
substatum
ecorenomic
appraisement) на същностно равнище. Субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната уницентитална икореномическа обтиенергия (substatum unicentital ecorenomic
obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икореномическа обтиактивност (вж. субстатна уницентитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СБ уницентитал.на икономическа субтизначимост;
СБ икономически
субтиуницентит
(СБ икономически
диспотит)

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

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

СБ уницентитална икономическа
обтизначи-мост;
СБ икономически
обтиуницентит
(СБ уницентитална
икономическа заделеност;
СБ уницентитален
икономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на субстатното уницентиталното икореномическо
участие (СБ – субстатен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие са (1)
субстатна уницентитална икономическа обтизначимост (субстатен икономически обтиуницентит) и (2) субстатен уницентитален икотехномически
обтипринос (субстатен икотехномически обтиуницентит).
Субстатната уницентитална икономическа обтизначимост и субстатният
уницентитален икотехномически обтипринос като разновидности на субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие (то е или субстатна уницентитална икономическа обтизначимост, или субстатен уницентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и
като двойка образуват субстатен уницентитален дялов икореномически
обтидиспозат (substatum unicentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие е субстатен уницентитален дялов икореномически обтидиспозант (substatum unicentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на субстатния уницентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на субстатното
икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на субстатната уницентитална икономическа обтизначимост tobpardis и субстатния уницентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния уницентитален
дялов икореномически обтидиспозат субстатната уницентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна уницентитална икономическа оценка* (substatum unicentital
economic estimatе) на субстатния уницентитален икотехномически обтипринос
(изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата субстатна уницентитална икономическа оценка на
субстатния уницентитален икотехномически обтипринос (total substatum
unicentital economic estimatе of the substatum unicentital ecotechnomic obticontribution),

149

892

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната субстатна уницентитална икономическа оценка на субстатния уницентитален икотехномически обтипринос (average substatum
unicentital economic estimatе of the substatum unicentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната субстатна уницентитална икономическа оценка на субстатния уницентитален икотехномически обтипринос (marginal substatum
unicentital economic estimatе of the substatum unicentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие са: субстатно възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (substatum reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено уницентитално икореномическо
обтиучастие* (substatum production unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (substatum exchange unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно разпределително уницентитално икореномическо обтиучастие* (substatum distributional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно потребително уницентитално икореномическо обтиучастие*
(substatum consumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено уницентитално икореномическо обтиучастие*
(substatum protoeconomizing unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно следпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (substatum post-production unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (substatum before-consumption unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно посредническо уницентитално икореномическо обтиучастие* (substatum intermediationary unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес уницентитално икореномическо обтиучастие* (substatum business unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно алокативно уницентитално икореномическо обти150
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (substatum allocative unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие* (individual substatum unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие* (firm substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие* (social substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно уницентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (substatum unicentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и субстатно уницентитално създавано икореномическо обтиучастие* (substatum unicentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстат* (unimaking unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно
уницентитално икореномическо обтиучастие* (making substatum unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически обтисубстат* (making unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически
обтисубстат* (implementationary unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (4)
творческо субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(creative substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като творчески уницентитален икореномически обтисубстат* (creative
unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (5) работно субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие* (working substatum unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икореномически обтисубстат* (working unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (6)
сътворително субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(performing substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически обтисубстат*
151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(performing unicentital ecorenomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

152

895

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното уницентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – уницентитално икореномическо обтиучастие)

Уницентитално икореномическо обтиучастие
(УЦИРОУ)
(уницентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИРОУ

Субстатно
УЦИРОУ

Запасово
УЦИРОУ

Сустатантно
УЦИРОУ

(уницентитален икореномически обтисустатит;

(уницентитален икореномически обтисубстат;

(уницентитален икореномически обтизапас;

(уницентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

субстатен икореномически
обтиуницентит)

запасов икореномически обтиуницентит)

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИРОУ]

[външно същество на
УЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРОУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРОУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРОУ
(работен уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРОУ

(работен уницентитален
икореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиуницентит)

работен субстатен икореномически обтиуницентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова униценти-тална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИРОУ
(творчески
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРОУ

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икореномически обтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически обтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икореномически обтиуницентит)

творчески запасов икореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИРОУ
(изпълнителен
уницентит-ален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРОУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)

157

900

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРОУ
(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРОУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на УЦИРОУ]
УЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова униценти-тална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРОУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна УЦИРОУ]
тво на
УЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически
субтиуницентит, субстатна икореномическа феност, (*) – субстатен уницентитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на
субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical
substatum ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие и субстатно инцен159
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титално икореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно
единство; общо понятие за субстатна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтиуницентит и като субстатна икономическа феност) и субстатен уницентитален икотехномически
субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтиуницентит и
като субстатна икотехномическа феност); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness)
(икореномическият субстат е типична реализация на икореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното
уницентитално икореномическо субтиучастие е субстатен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективносубстантивностна субстатна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical substatum ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното уницентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатната уницентитална икореномическа субтиенергия
(substatum unicentital ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената субстатна уницентитална икореномическа субтиактивност
(вж. субстатна уницентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икореномическа субтиактивност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
субстатното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ уницентитална икономическа
значимост;
СБ икономически
уницентит
(СБ уницентитално икономическо
участие;
СБ уницентитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на субстатното уницентитално икореномическо
участие (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст
се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното уницентитално икореномическо субтиучастие са (1)
субстатна уницентитална икономическа субтизначимост (субстатен икономически субтиуницентит) и (2) субстатен уницентитален икотехномически субтипринос (субстатен икотехномически субтиуницентит).
Субстатната уницентитална икономическа субтизначимост и субстатният
уницентитален икотехномически субтипринос като разновидности на субстатното уницентиталното икореномическо субтиучастие (то е или субстатна уницентитална икономическа субтизначимост, или субстатен уницентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват субстатен уницентитален дялов икореномически
субтидиспозат (substatum unicentital partitionary ecorenomic subtidisposate)
(вид икореномически диспозат), а самото субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие е субстатен уницентитален дялов икореномически
субтидиспозант (substatum unicentital partitionary ecorenomic subtidisposant)
(вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на субстатния уницентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на
субстатното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на субстатната уницентитална икономическа субтизначимост
tsubpardis и субстатния уницентитален икотехномически субтипринос
tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния уницентитален дялов икореномически субтидиспозат субстатната
уницентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна уницентитална икономическа оценка*
(substatum unicentital economic estimatе) на субстатния уницентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата субстатна уницентитална икономическа оценка на
субстатния уницентитален икотехномически субтипринос (total substatum unicentital economic estimatе of the substatum unicentital ecotechnomic subticontribution),
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната субстатна уницентитална икономическа оценка на субстатния уницентитален икотехномически субтипринос (average substatum
unicentital economic estimatе of the substatum unicentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната субстатна уницентитална икономическа оценка на субстатния уницентитален икотехномически субтипринос (marginal substatum
unicentital economic estimatе of the substatum unicentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното уницентитално икореномическо субтиучастие са:
субстатно възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (substatum reproductional unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно производствено уницентитално икореномическо
субтиучастие* (substatum production unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (substatum exchange unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително уницентитално икореномическо
субтиучастие* (substatum distributional unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно потребително уницентитално икореномическо
субтиучастие* (substatum consumption unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно стопанствено уницентитално икореномическо
субтиучастие* (substatum protoeconomizing unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (substatum post-production unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно предипотребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (substatum before-consumption
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо
уницентитално икореномическо субтиучастие* (substatum intermediationary
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес уницентитално икореномическо субтиучастие* (substatum business unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно униценти163
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икореномическо субтиучастие* (substatum allocative unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие* (individual substatum unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие* (firm substatum
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно
уницентитално икореномическо субтиучастие* (social substatum unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно уницентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (substatum unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и субстатно уницентитално създавано икореномическо субтиучастие* (substatum unicentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното уницентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически субтисубстат* (unimaking unicentital ecorenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие* (making substatum
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен
уницентитален икореномически субтисубстат* (making unicentital
ecorenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно уницентитално
икореномическо субтиучастие* (implementationary substatum unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически субтисубстат* (implementationary unicentital
ecorenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative substatum unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически субтисубстат* (creative unicentital ecorenomic subtisubstatum)], (5)
работно субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(working substatum unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като работен уницентитален икореномически субтисубстат* (working
unicentital ecorenomic subtisubstatum)], (6) сътворително субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing substatum unicentital
164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически субтисубстат* (performing unicentital ecorenomic
subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното уницентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – уницентитално икореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИРСУ
Уницентитално икореномическо
субтиучастие
(УЦИРСУ)
(уницентитален икореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИРСУ

Запасово
УЦИРСУ

Сустатантно
УЦИРСУ

(уницентитален икореномически субтисустатит;

(уницентитален
(уницентитикореномически ален икореносубтисубстат;
мически субтизапас;
субстатен ико-

(уницентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически
субтиуницентит) съ[цялостно

реномически
субтиуницентит)

сустатитен
икореномически
субтиуницен[общотит)
понятие

щество на
УЦИРСУ]

(вид икореномическа субстанция)

(вид икореномически сустит)

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]

166

запасов икореномически
субтиуницентит)
[външно същество на
УЦИРСУ]
вид икореномическа суперстанта)

909

за същество на
УЦИРСУ]
(вид икореномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИРСУ
(сътворителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРСУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

167
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Камен Миркович
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) УЦИРСУ
(работен уницентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРСУ

Работно (сметно)
субстатно
УЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРСУ

(работен уницентитален
икореномически субтисустатит;

(работен уницентитален икореномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически субтизапас;

(работен уницентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиуницентит)

работен субстатен икореномически субтиуницентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

168

911

Камен Миркович
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИРСУ
(творчески
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРСУ

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически субтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиуницентит)

творчески субстатен икореномически субтиуницентит)

творчески запасов икореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[творческо външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРСУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРСУ
(съзидателен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРСУ

Съзидателно (изгодно) субстатно
УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРСУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икореномически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание
на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРСУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) запасово
що) сустатантно
УЦИРСУ
УЦИРСУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[цялостно състо[цялостно съсяние на вътрештояние на вънното същество на шното същество
УЦИРСУ]
на УЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(substatum unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически уницентит, (*) – субстатен уницентитален икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical substatum
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; субстатно
трансцентитално икореномическо участие и субстатно инцентитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо поня172
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие за субстатна уницентитална икономическа значимост (същото като субстатен икономически уницентит) и субстатен уницентитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически уницентит), както и
общо понятие за субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие
(същото като субстатен икореномически субтиуницентит и същото като субстатна икореномическа феност) и субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като субстатен икореномически обтиуницентит и
като субстатна уницентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо участие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субстатност*
(ecorenomic substatness) (икореномическият субстат е типична реализация на
икореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното уницентитално икореномическо участие е форма на
съществуване на субстатната уницентитална икореномическа енергия
(substatum unicentital ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икореномическа активност (вж. субстатна уницентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СБ уницентитална икономическа
значимост;
СБ икономически
уницентит
(СБ уницентитално икономическо
участие;
СБ уницентитална
икономическа значимост)

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

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

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

СБ уницентитален икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиуницентит
(СБ икотехномически диспотит)

СБ уницентитално икореномическо субтиучастие;
СБ икореномически субтиуницентит
(СБ икореномически диспотит)

СБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтиуницентит
(СБ уницентитална
икономическа заделеност;
СБ уницентитален
икономически интерес)

СБ уницентитален икотехномически обтипринос;
СБ икотехномически обтиуницентит
(СБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СБ уницентитално икореномическо обтиучастие;
СБ икореномически обтиуницентит
(СБ уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното уницентитално икореномическо участие са (1) субстатна уницентитална икономическа значимост (субстатен икономически
уницентит) и (2) субстатен уницентитален икотехномически принос (субстатен икотехномически уницентит), а според общностния икореномически
статут негови разновидности са (1) субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие (субстатен икореномически субтиуницентит) и (2) субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие (субстатен икореномически обтиуницентит).
Субстатната уницентитална икономическа значимост и субстатният уницентитален икотехномически принос като разновидности на субстатното уницентитално икореномическо участие (то е или субстатна уницентитална икономическа значимост, или субстатен уницентитален икотехномически принос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват
субстатен уницентитален дялов икореномически диспозат (substatum
unicentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а
самото субстатно уницентитално икореномическо участие е субстатен уницентитален дялов икореномически диспозант (substatum unicentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
определеността на субстатния уницентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на субстатната уницентитална икономическа значимост tpardis и субстатния уницентитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния уницентиталения дялов икореномически диспозат субстатната уницентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна уницентитална икономическа оценка* (substatum unicentital economic estimatе)
на субстатния уницентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата субстатна уницентитална икономическа оценка на суб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статния уницентитален икотехномически принос (total substatum unicentital economic estimatе of the substatum unicentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната субстатна уницентитална икономическа оценка на субстатния уницентитален икотехномически принос (average substatum unicentital
economic estimatе of the substatum unicentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната субстатна уницентитална икономическа оценка на субстатния уницентитален икотехномически принос (marginal substatum
unicentital economic estimatе of the substatum unicentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното уницентитално икореномическо участие са: субстатно възпроизводствено уницентитално икореномическо участие*
(substatum reproductional unicentital ecorenomic participation (share)), субстатно
производствено уницентитално икореномическо участие* (substatum
production unicentital ecorenomic participation (share)), субстатно разменно
уницентитално икореномическо участие* (substatum exchange unicentital
ecorenomic participation (share)), субстатно разпределително уницентитално икореномическо участие* (substatum distributional unicentital ecorenomic
participation (share)), субстатно потребително уницентитално икореномическо участие* (substatum consumption unicentital ecorenomic participation
(share)), субстатно стопанствено уницентитално икореномическо участие* (substatum protoecono-mizing unicentital ecorenomic participation (share)),
субстатно следпроизводствено уницентитално икореномическо участие*
(substatum post-production unicentital ecorenomic participation (share)), субстатно предипотребително уницентитално икореномическо участие* (substatum before-consumption unicentital ecorenomic participation (share)), субстатно посредническо уницентитално икореномическо участие* (substatum
intermediationary unicentital ecorenomic participation (share)), субстатно бизнес
уницентитално икореномическо участие* (substatum business unicentital
ecorenomic participation (share)), субстатно алокативно уницентитално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо участие* (substatum allocative unicentital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно уницентитално икореномическо участие* (individual substatum unicentital ecorenomic participation
(share)), фирмено субстатно уницентитално икореномическо участие*
(firm substatum unicentital ecorenomic participation (share)), обществено субстатно уницентитално икореномическо участие* (social substatum unicentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно уницентитално усвоявано икореномическо
участие* (substatum unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
субстатно уницентитално създавано икореномическо участие* (substatum
unicentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното уницентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно
субстатно уницентитално икореномическо участие* (unimaking substatum
unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически субстат* (unimaking unicentital ecorenomic
substatum)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икореномическо
участие* (making substatum unicentital ecorenomic participation (share)) [същото
като съзидателен уницентитален икореномически субстат* (making
unicentital ecorenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно уницентитално икореномическо участие* (implementationary substatum unicentital
ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален
икореномически субстат* (implementationary unicentital ecorenomic
substatum)], (4) творческо субстатно уницентитално икореномическо
участие* (creative substatum unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален икореномически субстат* (creative
unicentital ecorenomic substatum)], (5) работно субстатно уницентитално
икореномическо участие* (working substatum unicentital ecorenomic
participation (share)) [същото като работен уницентитален икореномически
субстат* (working unicentital ecorenomic substatum)], (6) сътворително субстатно уницентитално икореномическо участие* (performing substatum
unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически субстат* (performing unicentital ecorenomic
substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното уницентитално икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – уницентитално икореномическо участие)

Уницентитално икореномическо участие
(УЦИРУ)
(уницентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИРУ

Субстатно
УЦИРУ

Запасово
УЦИРУ

Сустатантно
УЦИРУ

(уницентитален икореномически сустатит;

(уницентитален икореномически субстат;

(уницентитален икореномически запас;

(уницентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически уницентит)

субстатен икореномически
уницентит)

запасов икореномически
уницентит)

сустатитен
икореномически уницентит)

[вътрешно същество на
УЦИРУ]

[външно същество на
УЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
УЦИРУ]
(вид икореномически сустит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно УЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
УЦИРУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икореномически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа пригодност}

{запасова униценти-тална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРУ
(работен уницентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРУ

(работен уницентитален икореномически
сустатит;

(работен уницентитален икореномически
субстат;

(работен уницентитален
икореномически запас;

(работен уницентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически уницентит)

работен субстатен икореномически уницентит)

работен запасов
икореномически уницентит)

работен сустатантен икореномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Творческо
(ползваемо)
УЦИРУ
(творчески
уницентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно УЦИРУ

(творчески уницентитален икореномически
суста-тит;

(творчески уницентитален икореномически
субстат;

(творчески уницентитален
икореномически запас;

(творчески уницентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически уницентит)

творчески субстатен икореномически уницентит)

творчески запасов икореномически уницентит)

творчески сустатантен икореномически уницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икореномически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
УЦИРУ
(съзидателен
уницентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно УЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икореномически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРУ
УЦИРУ
УЦИРУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически обтиуницентит, субстатна уницентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – субстатен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен
икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект* (substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; субстатна уницентитална
икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтиу185
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ницентит и като субстатен уницентитален икономически интерес) и субстатен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен
икотехномически обтиуницентит и като субстатна уницентитална икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисубстатност*
(ecounirenomic obtisubstatness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие е субстатен икоуниреномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно
равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна субстатна
икоуниреномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
substatum
ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната уницентитална икоуниреномическа обтиенергия (substatum
unicentital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. субстатна уницентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично
опредметена субстатна уницентитална икоуниреномическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
субстатното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ уницентитална икономическа
значимост;
СБ икономически
уницентит
(СБ уницентитално икономическо
участие;
СБ уницентитална
икономическа значимост)

СБ уницентитален икотехномически принос;
СБ икотехномически уницентит
(СБ уницентитално икотехномическо участие;
СБ уницентитален
икотехномически
принос)

СБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтиуницентит
(СБ икономически
диспотит)

СБ уницентитален икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиуницентит
(СБ икотехномически диспотит)

СБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтиуницентит
(СБ уницентитална
икономическа заделеност;
СБ уницентитален
икономически интерес)

СБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтиуницентит
(СБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СБ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномически уницентит
(СБ уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

СБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиуницентит
(СБ икоуниреномически диспотит)

СБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиуницентит
(СБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
субстатно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum reproductional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum production unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum exchange unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно разпределително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum distributional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum consumption unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum protoeconomizing unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно следпроизводствено
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum postproduction unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(substatum before-consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно посредническо уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum intermediationary unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum business unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно алокативно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum allocative unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual substatum unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно уницентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum unicentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и субстатно уницентитално създавано икоуниреномическо об188
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (substatum unicentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (unimaking unicentital ecounirenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно
субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (making
unicentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary substatum
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (implementationary
unicentital ecounirenomic obtisubstatum)], (4) творческо субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative substatum unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (creative unicentital ecounirenomic
obtisubstatum)], (5) работно субстатно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (working substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (working unicentital ecounirenomic obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (performing unicentital ecounirenomic obtisubstatum)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – уницентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
(УЦИУРОУ)
(уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРОУ

Субстатно
УЦИУРОУ

Запасово
УЦИУРОУ

Сустатантно
УЦИУРОУ

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
обтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

запасов икоуниреномически обтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРОУ]

[външно същество на
УЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРОУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРОУ
(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРОУ

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиуницентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРОУ
(творчески
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРОУ

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРОУ
(изпълнителен
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРОУ

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРОУ
(съзидателен
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРОУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоУЦИУРОУ
УЦИУРОУ
во УЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРОУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически субтиуницентит, субстатна икоуниреномическа феност, (*) – субстатен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект* (substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; субстатно трансцентитално икоуниреномическо
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие и субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие,
взети заедно в тяхното цялостно единство; субстатна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтиуницентит и като субстатна икономическа феност) и субстатен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически
субтиуницентит и като субстатно икотехномическо феност), взети заедно в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното
икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е субстатен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна субстатна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical substatum ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатната уницентитална икоуниреномическа субтиенергия (substatum unicentital ecounirenomic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. субстатна уницентитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна уницентитална икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ уницентитална икономическа
значимост;
СБ икономически
уницентит
(СБ уницентитално икономическо
участие;
СБ уницентитална
икономическа зна-чимост)

СБ уницентитален икотехномически принос;
СБ икотехномически уницентит
(СБ уницентитално икотехномическо участие;
СБ уницентитален
икотехномически
принос)

СБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтиуницентит
(СБ икономически
диспотит)

СБ уницентитален икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиуницентит
(СБ икотехномически диспотит)

СБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтиуницентит
(СБ уницентитална
икономическа заделеност;
СБ уницентитален
икономически интерес)

СБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтиуницентит
(СБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СБ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СБ икоуниреномически уницентит
(СБ уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

СБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиуницентит
(СБ икоуниреномически диспотит)

СБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиуницентит
(СБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
субстатно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum reproductional unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно производствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum production unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разменно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum exchange unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum distributional unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (substatum consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum
post-production unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно предипотребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum before-consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно посредническо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum intermediationary unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum business unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum allocative unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual substatum
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social substatum unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно уницентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum unicentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и субстатно уницентитално създавано икоуниреномическо
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (substatum unicentital gived ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисубстат* (unimaking unicentital ecounirenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making
substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
съзидателен уницентитален икоуниреномически субтисубстат* (making
unicentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически субтисубстат* (implementationary unicentital ecounirenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
творчески уницентитален икоуниреномически субтисубстат* (creative
unicentital ecounirenomic subtisubstatum)], (5) работно субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working substatum unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически субтисубстат* (working unicentital ecounirenomic
subtisubstatum)], (6) сътворително субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически субтисубстат* (performing unicentital ecounirenomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – уницентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
(УЦИУРСУ)
(уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРСУ

Субстатно
УЦИУРСУ

Запасово
УЦИУРСУ

Сустатантно
УЦИУРСУ

(уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
субтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

запасов икоуниреномически субтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРСУ]

[външно същество на
УЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРСУ
(сътворителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоунирено-мически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) УЦИУРСУ

(работен уницентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

работен сустатитен икоуниреномически субтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиуницентит)

(работен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;
работен сустатантен икоуниреномически
субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

[работно външно състояние
на УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРСУ
(творчески
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (пол- Творческо (пол- Творческа (ползваемо) субсзваемо) запасозваемо) сустататно
во УЦИУРСУ
тантно
УЦИУРСУ
УЦИУРСУ
(творчески
(творчески уни- (творчески уни(творчески униуницентитален
центитален икоцентитален
центитален икоуниреномически икоуниреноми- икоуниреноми- униреномичессубтисустатит; чески субтисуб- чески субтизаки субтисустапас;
стат;
тант;
творчески сустворчески субс- творчески запа- творчески сустатитен икоунисов икоуниретатен икоунитатантен икоуреномически
номически суб- ниреномически
реномически
субтиуницентит) субтиуницентиуницентит)
субтиуницентит)
тит)
[творческо външно състоя-ие
на цялост-ното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРСУ
(изпълнителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоунирено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРСУ
(съзидателен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоунирено-мическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРСУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(унисъзидателен униценунисъзидателен
титален икоусустатитен икониреномиуниреномически
чески субтисубсубтитрансстантит)
центит)
[цялостно със[цялостно състояние на
тояние на цяУЦИУРСУ]
лостното същес{уницентитво на
тална икоуниУЦИУРСУ]
реномическа
{сустатитна
субтиудовлеуницентитвореност}
тална икоуни(вид икоуниререномическа
номически спесубтиудовлецифит)
твореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (substatum unicentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически уницентит, (*) – субстатен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект*
(substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото
възпроизводство; субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие и
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно инцентитално икоуниреномическо участие, взети заедно в тяхното
цялостно единство; субстатна уницентитална икономическа значимост (същото като субстатен икономически уницентит) и субстатен уницентитален
икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически уницентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за субстатно
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като субстатен
икоуниреномически субтиуницентит и същото като субстатна икоуниреномическа феност) и субстатен уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически обтиуницентит и като субстатна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субстатност* (ecounirenomic substatness) (икоуниреномическият субстат е типична
реализация на икоуниреномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното уницентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на субстатната уницентитална икоуниреномическа енергия (substatum unicentital ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна уницентитална икоуниреномическа активност (вж. субстатна уницентитална икоуниреномическа
дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна
уницентитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на субстатното икоуниреномическо участие (вж.
фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ уницентитална икономическа
значимост;
СБ икономически
уницентит
(СБ уницентитално икономическо
участие;
СБ уницентитална
икономическа зна-чимост)

СБ уницентитален икотехномически принос;
СБ икотехномически уницентит
(СБ уницентитално икотехномическо участие;
СБ уницентитален
икотехномически
принос)

СБ уницентитално икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически уницентит
(СБ уницентитално икоуниреномическо участие)

СБ уницентитална икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтиуницентит
(СБ икономически
диспотит)

СБ уницентитален икотехномически субтипринос;
СБ икотехномически субтиуницентит
(СБ икотехномически диспотит)

СБ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтиуницентит
(СБ икоуниреномически диспотит)

СБ уницентитална икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтиуницентит
(СБ уницентитална
икономическа заделеност;
СБ уницентитален
икономически интерес)

СБ уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтиуницентит
(СБ уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СБ уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СБ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтиуницентит
(СБ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (субстатен икоуниреномически субтиуницентит) и (2) субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното уницентитално икоуниреномическо участие са: субстатно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие*
(substatum reproductional unicentital ecounirenomic participation (share)), субстатно производствено уницентитално икоуниреномическо участие*
(substatum production unicentital ecounirenomic participation (share)), субстатно
разменно уницентитално икоуниреномическо участие* (substatum exchange
unicentital ecounirenomic participation (share)), субстатно разпределително
уницентитално икоуниреномическо участие* (substatum distributional
unicentital ecounirenomic participation (share)), субстатно потребително уницентитално икоуниреномическо участие* (substatum consumption unicentital
ecounirenomic participation (share)), субстатно стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (substatum protoeconomizing unicentital
ecounirenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (substatum post-production unicentital
ecounirenomic participation (share)), субстатно предипотребително уницентитално икоуниреномическо участие* (substatum before-consumption unicentital ecounirenomic participation (share)), субстатно посредническо уницентитално икоуниреномическо участие* (substatum intermediationary unicentital ecounirenomic participation (share)), субстатно бизнес уницентитално
икоуниреномическо участие* (substatum business unicentital ecounirenomic
participation (share)), субстатно алокативно уницентитално икоуниреномическо участие* (substatum allocative unicentital ecounirenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно уницентитално икоуниреномическо участие* (individual substatum unicentital ecounirenomic participation (share)), фирмено субстатно уницентитално икоуниреномическо
участие* (firm substatum unicentital ecounirenomic participation (share)), обществено субстатно уницентитално икоуниреномическо участие* (social
substatum unicentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно уницентитално усвоявано икоуниреномическо
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (substatum unicentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
субстатно уницентитално създавано икоуниреномическо участие* (substatum unicentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо участие* (unimaking
substatum unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстат* (unimaking unicentital ecounirenomic substatum)], (2) съзидателно субстатно уницентитално
икоуниреномическо участие* (making substatum unicentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически субстат* (making unicentital ecounirenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary substatum unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
изпълнителен уницентитален икоуниреномически субстат* (implementationary unicentital ecounirenomic substatum)], (4) творческо субстатно уницентитално икоуниреномическо участие* (creative substatum unicentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален
икоуниреномически субстат* (creative unicentital ecounirenomic substatum)],
(5) работно субстатно уницентитално икоуниреномическо участие*
(working substatum unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
работен уницентитален икоуниреномически субстат* (working unicentital
ecounirenomic substatum)], (6) сътворително субстатно уницентитално
икоуниреномическо участие* (performing substatum unicentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически субстат* (performing unicentital ecounirenomic substatum)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното
икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното уницентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – уницентитално икоуниреномическо участие)

Уницентитално икоуниреномическо
участие
(УЦИУРУ)
(уницентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
УЦИУРУ

Субстатно
УЦИУРУ

Запасово
УЦИУРУ

Сустатантно
УЦИУРУ

(уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субстат;

(уницентитален икоуниреномически
запас;

(уницентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически уницентит)

субстатен икоуниреномически уницентит)

запасов икоуниреномически уницентит)

сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРУ]

[външно същество на
УЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРУ

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
уницентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРУ
(работен уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРУ

(работен уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически запас;

(работен уницентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
уницентит)

работен субстатен икоуниреномически уницентит))

работен запасов
икоуниреномически уницентит)

работен сустатантен икоуниреномически
уницентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа сметна
за-доволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРУ
(творчески
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРУ

(творчески уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески
уницентитален
икоуниреномически запас;

творчески сустатитен икоуниреномически
уницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
уницентит)

творчески запасов икоуниреномически уницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРУ
(творчески уницентитален икоуниреномически
сустатант;
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Камен Миркович

File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатант;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[външно състояние на
УЦИУРУ]

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

{уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

(вид форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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File: от СУБСТАТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБСТАТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
УЦИУРУ
УЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово УЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически обтицентит, субстатна центитална икокореномическа заделеност, (*) – субстатен центитален икокореномически ингредиент, който като обективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномически субект*
(substantivitical substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие
(то е или субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие, или субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от субстатна центитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтицентит) и субстатен
центитален икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтицентит) (както и общо понятие за субстатно центитално
икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за субстатна центитална икономическа обтизначимост и субстатен центитален икотехномически обтипринос) и
субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където субстатната
центитална икономическа обтизначимост е субстатна икономическа оценка на
субстатния центиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисубстатност* (ecocorenomic
obtisubstatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното центитално икокореномическо обтиучастие е субстатен
икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна субстатна икокореномическа
оценка* (objectively-substantivitical substatum ecocorenomic appraisement) на
същностно равнище. Субстатното центитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната центитална икокорено1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа обтиенергия (substatum centital ecocorenomic obtienergy) и отношение
на признаване на приложената субстатна центитална икокореномическа обтиактивност (вж. субстатна центитална икокореномическа обтидейност).
Тя е кинестично опредметена субстатна центитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна центитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ центитално
икореномическо
участие;
СБ икореномически центит
(СБ центитално
икореномическо
участие)

СБ центитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически центит
(СБ центитално
икоуниреномическо участие)

СБ центитално
икокореномическо участие;
СБ икокореномически центит
(СБ центитално
икокореномическо участие)

СБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически субтицентит
(СБ икореномически диспотант)

СБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтицентит
(СБ икоуниреномически диспотант)

СБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтицентит
(СБ икокореномически диспотант)

СБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически обтицентит
(СБ центитална
икореномическа
заделеност)

СБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обти-центит
(СБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтицентит
(СБ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното центитално икокореномическо обтиучастие са: субстатно възпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие*
(substatum reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено центитално икокореномическо обтиучастие*
(substatum production centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно центитално икокореномическо обтиучастие* (substatum
exchange centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разпределително центитално икокореномическо обтиучастие* (substatum distributional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително центитално икокореномическо обтиучастие* (substatum
consumption centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено центитално икокореномическо обтиучастие* (substatum
protoeconomizing centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
следпроизводствено
центитално
икокореномическо обтиучастие*
(substatum post-production centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно предипотребително центитално икокореномическо обтиучастие* (substatum before-consumption centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно посредническо центитално икокореномическо обтиучастие* (substatum intermediationary centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно бизнес центитално икокореномическо обтиучастие* (substatum business centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно алокативно центитално икокореномическо обтиучастие*
(substatum allocative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (individual substatum centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (firm
substatum centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (social substatum
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно центитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (substatum centital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и субстатно центитално създавано икокореномическо обтиучастие* (substatum centital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното центитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking substatum centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
унисъзидателен центитален икокореномически обтисубстат* (unimaking
centital ecocorenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно
центитално икокореномическо обтиучастие* (making substatum centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически обтисубстат* (making centital ecocorenomic
obtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary substatum centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически обтисубстат* (implementationary centital ecocorenomic
obtisubstatum)], (4) творческо субстатно центитално икокореномическо
обтиучастие* (creative substatum centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически обтисубстат* (creative centital ecocorenomic obtisubstatum)], (5) работно субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (working substatum
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икокореномически обтисубстат* (working centital ecocorenomic
obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (performing substatum centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически обтисубстат* (performing centital ecocorenomic obtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното центитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – центитално икокореномическо обтиучастие)

Центитално
икокореномическо обтиучастие
(ЦТИКРОУ)
(центитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРОУ

Субстатно
ЦТИКРОУ

Запасово
ЦТИКРОУ

Сустатантно
ЦТИКРОУ

(центитален
икокореномически обтисустатит;

(центитален
икокореномически обтисубстат;

(центитален
икокореномически
обтизапас;

(центитален
икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтицентит)
обтицентит)

сустатантен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРОУ]

[външно същество на
ЦТИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРОУ
(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРОУ

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРОУ
(работен центитален икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(работен центитален икокореномически обтисустатит;

(работен центитален икокореномически обтисубстат;

(работен центитален икокореномически
обтизапас;

(работен центитален икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтицентит)

работен субстатен икокореномически
обтицентит)

работен запасов икокореномически обтицентит)

работен сустатантен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРОУ
(творчески
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
обтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически обтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтицентит)

творчески субстатен икокореномически обтицентит)

творчески запасов икокореномически обтицентит)

творчески сустатантен икокореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРОУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРОУ
(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиизгодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна центиталнаикокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРОУ
(унисъзидателен центитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРОУ
сово
тантно
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически обтисубс- чески обтизачески обтически обтисустат;
сустатит;
пас;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтицентит)
чески обтиинобтицентит)
чески обтиценцентит)
тит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически
субтицентит, субстатна икокореномическа феност, (*) – субстатен центитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икокореномически субект [на
субстантивностен субстатен икокореномически субект* (substantivitical
substatum ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------общо понятие за субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие (то е или
субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие, или субстатно
инцентитално икокореномическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в
тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна центитална икономическа субтизначимост
(същото като субстатен икономически субтицентит) и субстатен центитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически
субтицентит) (както и общо понятие за субстатно центитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за субстатна центитална икономическа субтизначимост и субстатенцентитален икотехномически субтипринос) и субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности], където субстатната
центитална икономическа субтизначимост е субстатна икономическа оценка на
субстатния центитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтисубстатност* (ecocorenomic
subtisubstatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното центитално икокореномическо субтиучастие е субстатен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна субстатна икокореномическа
оценка* (subjectively-substantivitical substatum ecocorenomic appraisement) на
същностно равнище. Субстатното центитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатната центитална икокореномическа субтиенергия (substatum centital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна центитална икокореномическа
субтиактивност (вж. субстатна центитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна центитална икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна
центитална икокореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на субстатното икокореномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ центитално
икореномическо
участие;
СБ икореномически центит
(СБ центитално
икореномическо
участие)

СБ центитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически центит
(СБ центитално
икоуниреномическо участие)

СБ центитално
икокореномическо участие;
СБ икокореномически центит
(СБ центитално
икокореномическо участие)

СБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически субтицентит
(СБ икореномически диспотант)

СБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтицентит
(СБ икоуниреномически диспотант)

СБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтицентит
(СБ икокореномически диспотант)

СБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически обтицентит
(СБ центитална
икореномическа
заделеност)

СБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтицентит
(СБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически
обтицентит
(СБ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното центитално икокореномическо субтиучастие са: възпроизводствено субстатно центитално икокореномическо субтиучастие*
(substatum reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
субстатно производствено центитално икокореномическо субтиучастие*
(substatum production centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (substatum
exchange centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително центитално икокореномическо субтиучастие* (substatum
distributional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно
потребително центитално икокореномическо субтиучастие* (substatum
consumption centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно
стопанствено центитално икокореномическо субтиучастие* (substatum
protoeconomizing centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно следпроизводствено центитално икокореномическо субтиучастие*
(substatum post-production centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
субстатно предипотребително центитално икокореномическо субтиучастие* (substatum before-consumption centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно посредническо центитално икокореномическо
субтиучастие*
(substatum
intermediationary
centital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес центитално икокореномическо
субтиучастие*
(substatum
business
centital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно центитално икокореномическо субтиучастие* (substatum allocative centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно центитално икокореномическо субтиучастие* (individual substatum centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно центитално
икокореномическо субтиучастие* (firm substatum centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно центитално икокореномическо субтиучастие* (social substatum centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно центитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (substatum centital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и субстатно центитално създавано икокореномическо субтиучастие* (substatum centital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното центитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно центитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking substatum centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически субтисубстат*
(unimaking centital ecocorenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно
центитално икокореномическо субтиучастие* (making substatum centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически субтисубстат* (making centital ecocorenomic
subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary substatum centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически субтисубстат* (implementationary centital ecocorenomic
subtisubstatum)], (4) творческо субстатно центитално икокореномическо
субтиучастие* (creative substatum centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически субтисубстат* (creative centital ecocorenomic subtisubstatum)], (5) работно субстатно центитално икокореномическо субтиучастие* (working substatum
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икокореномически субтисубстат* (working centital ecocorenomic
subtisubstatum)], (6) сътворително субстатно центитално икокореномическо субтиучастие* (performing substatum centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически субтисубстат* (performing centital ecocorenomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното центитално икокореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – центитално икокореномическо субтиучастие)

Центитално
икокореномическо субтиучастие
(ЦТИКРСУ)
(центитален
икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРСУ

Субстатно
ЦТИКРСУ

Запасово
ЦТИКРСУ

Сустатантно
ЦТИКРСУ

(центитален
икокореномически субтисустатит;

(центитален
икокореномически субтисубстат;

(центитален
икокореномически
субтизапас;

(центитален
икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтицентит)
субтицентит)

сустатантен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРСУ]

[външно същество на
ЦТИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

17
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРСУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРСУ

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтипригодност}

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа
сустит)
субстанция)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
ЦТИКРСУ
(работен центитален икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(работен центитален икокореномически субтисустатит;

(работен центитален икокореномически субтисубстат;

(работен центитален икокореномически
субтизапас;

(работен центитален икокореномически
субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтицентит)

работен субстатен икокореномически субтицентит)

работен запасов икокореномически субтиин-центит)

работен сустатантен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволе-ност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРСУ
(творчески
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически субтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтицентит)

творчески субстатен икокореномически субтицентит)

творчески запасов икокореномически субтицентит)

творчески сустатантен икокореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРСУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРСУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтиигодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРСУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРСУ
сово
тантно
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субтисуб- чески субтизачески субтически субтистат;
сустатит;
пас;
сустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномисубтицентит)
чески субтисубтицентит)
чески субтицентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
{субстатна
{запасова
{сустатантна
{сустатитна
центитална
центитална
центитална
центитална
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческа субтиу- ческа субтиудовледовледовледовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мическа супермически сусномически
субстанция)
станта)
тант)
сустит)

СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(substatum centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икокореномически центит, (*) – субстатен центитален икокореномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на субстатен икокореномически субект [на субстантивностен субстатен икокореномически субект* (substantivitical substatum
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за субстатно трансцентитално икокореномическо участие и субстатно
23

984
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитално икокореномическо участие (то е или субстатно трансцентитално икокореномическо участие, или субстатно инцентитално икокореномическо
участие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от субстатна центитална икономическа значимост (същото като субстатен икономически центит) и
субстатен центитален икотехномически принос (същото като субстатен
икотехномически центит) (както и общо понятие за субстатно центитално
икореномическо участие (в т.ч. за субстатна центитална икономическа значимост и субстатен центитален икотехномически принос) и субстатно
центитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където субстатната центитална икономическа значимост е субстатна икономическа оценка на субстатния центитален
икотехномическия принос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субстатност* (ecocorenomic substatness) (икокореномическият субстат е типична реализация на икокореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за субстатно
центитално икокореномическо субтиучастие (същото като субстатен икокореномически субтицентит и като субстатна икокореномическа феност) и
субстатно центитално икокореномическо обтиучастие (същото като субстатен икокореномически обтицентит и като субстатна центитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Субстатното центитално
икокореномическо участие е форма на съществуване на субстатната центитална икокореномическа енергия (substatum centital ecocorenomic energy)
и отношение на признаване на приложената субстатна центитална икокореномическа активност (вж. субстатна центитална икокореномическа
дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна центитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна центитална икокореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ центитално
икореномическо
участие;
СБ икореномически центит
(СБ центитално
икореномическо
участие)

СБ центитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически центит
(СБ центитално
икоуниреномическо участие)

СБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически субтицентит
(СБ икореномически диспотант)

СБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтицентит
(СБ икоуниреномически диспотант)

СБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически обтицентит
(СБ центитална
икореномическа
заделеност)

СБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтицентит
(СБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СБ центитално
икокореномическо участие;
СБ икокореномически центит
(СБ центитално
икокореномическо участие)

СБ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СБ икокореномически субтицентит
(СБ икокореномически диспотант)

СБ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СБ икокореномически обтицентит
(СБ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно центитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
субстатно центитално икокореномическо субтиучастие (субстатен икокореномически субтицентит) и (2) субстатно центитално икокореномическо
обтиучастие (субстатен икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното центитално икокореномическо участие са: субстатно възпроизводствено центитално икокореномическо участие* (substatum
reproductional centital ecocorenomic participation (share)), субстатно производствено центитално икокореномическо участие* (substatum production
centital ecocorenomic participation (share)), субстатно разменно центитално
икокореномическо участие* (substatum exchange centital ecocorenomic
participation (share)), субстатно разпределително центитално икокореномическо участие* (substatum distributional centital ecocorenomic participation
(share)), субстатно потребително центитално икокореномическо участие* (substatum consumption centital ecocorenomic participation (share)), субстатно стопанствено центитално икокореномическо участие* (substatum
protoeconomizing centital ecocorenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено центитално икокореномическо участие* (substatum postproduction centital ecocorenomic participation (share)), субстатно предипотребително центитално икокореномическо участие* (substatum beforeconsumption centital ecocorenomic participation (share)), субстатно посредническо центитално икокореномическо участие* (substatum intermediationary
centital ecocorenomic participation (share)), субстатно бизнес центитално
икокореномическо участие* (substatum business centital ecocorenomic
participation (share)), субстатно алокативно центитално икокореномическо
участие* (substatum allocative centital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно центитално икокореномическо участие*
(individual substatum centital ecocorenomic participation (share)), фирмено субстатно центитално икокореномическо участие* (firm substatum centital
ecocorenomic participation (share)), обществено субстатно центитално икокореномическо участие* (social substatum centital ecocorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно центитално усвоявано икокореномическо
участие* (substatum centital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно центитално създавано икокореномическо участие* (substatum
centital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното центитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно
субстатно центитално икокореномическо участие* (unimaking substatum
centital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически субстат* (unimaking centital ecocorenomic
substatum)], (2) съзидателно субстатно центитално икокореномическо
участие* (making substatum centital ecocorenomic participation (share)) [същото
като съзидателен центитален икокореномически субстат* (making centital
ecocorenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно центитално икокореномическо участие* (implementationary substatum centital ecocorenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически субстат* (implementationary centital ecocorenomic substatum)], (4) творческо субстатно центитално икокореномическо участие* (creative
substatum centital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески
центитален икокореномически субстат* (creative centital ecocorenomic
substatum)], (5) работно субстатно центитално икокореномическо участие* (working substatum centital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен центитален иккоореномически субстат* (working centital
ecocorenomic substatum)], (6) сътворително субстатно центитално икокореномическо участие* (performing substatum centital ecocorenomic participation
(share)) [същото като сътворителен центитален икокореномически субстат* (performing centital ecocorenomic substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното центитално икокореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИКРУ – центитално икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие
(ЦТИКРУ)
(центитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИКРУ

Субстатно
ЦТИКРУ

Запасово
ЦТИКРУ

Сустатантно
ЦТИКРУ

(центитален
икокореномически
сустатит;

(центитален
икокореномически субстат;

(центитален
икокореномически
запас;

(центитален
икокореномически сустатант;

сустатитен
икокореномически центит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
центит)
центит)

сустатантен
икокореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРУ]

[външно същество на
ЦТИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРУ

(сътворителен
центитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически центит)

сътворителен
субстатен икокореномически
центит)

сътворителен
запасов икокореномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа пригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРУ
(работен центитален икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРУ

(работен центитален икокореномически сустатит;

(работен центитален икокореномически субстат;

(работен центитален икокореномически
запас;

(работен центитал-ен икокореномически
сустатант;

работен сустатитен икокореномически
центит)

работен субстатен икокореномически центит)

работен запасов икокореномически центит)

работен сустатантен икокореномически
центит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
центи-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРУ
(творчески
центитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(творчески
центитален
икокореномически сустатит;

(творчески центитален икокореномически
субстат;

(творчески
центитален
икокореномически запас;

(творчески
центитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически центит)

творчески субстатен икокореномически центит)

творчески запасов икокореномически центит)

творчески сустатантен икокореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРУ]

[творческо
[творческо вънвъншно
състояшно състоя-ние
ние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРУ]
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически центит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
центит)

изпълнителен
запасов икокореномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРУ

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически запас;

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически центит)

съзидателен
субстатен икокореномически
центит)

съзидателен
запасов икокореномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа игодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ЦТИКРУ
сово ЦТИКРУ
тантно
ЦТИКРУ
ЦТИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субстат;
чески запас;
чески сустачески сустатит;
тант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномицентит)
центит)
чески центит)
чески центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова
{сустатантна
центитална
центитална
икокореномиикокореномическа удовлет- ческа удовлетвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ*
(substatum centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената
икономическа ингредиентност), субстатен икореномически обтицентит,
субстатна центитална икореномическа заделеност, (*) – субстатен центитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical substatum
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие и субстатно ин34
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икореномическо обтиучастие (то е или субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие, или субстатно инцентитално икореномическо
обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо
понятие за субстатна центитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтицентит и като субстатен центитален икономически интерес) и субстатен центитален икотехномически обтипринос
(същото като субстатен икотехномически обтицентит и като субстатна
центитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на икореномическата обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) (икореномическият субстат е типична реализация на икореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното
центитално икореномическо обтиучастие е субстатен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна субстатна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical substatum ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното центитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната центитална икореномическа обтиенергия (substatum
centital ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна центитална икореномическа обтиактивност (вж. субстатна центитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна
центитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна центитална икореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на субстатното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

СБ центитален
икотехномически
принос;
СБ икотехномически центит
(СБ центитално
икотехномическо
участие;
СБ центитален
икотехномически
принос)

СБ центитално
икореномическо
участие;
СБ икореномически центит
(СБ центитално
икореномическо
участие)

СБ центитална
икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтицентит
(СБ икономически
диспотант)

СБ центитален
икотехномически
субтипринос;
СБ икотехномически субтицентит
(СБ икотехномически диспотант)

СБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически субтицентит
(СБ икореномически диспотант)

СБ центитална
икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтицентит
(СБ центитална
икономическа заделеност;
СБ центитален
икономически интерес)

СБ центитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтицентит
(СБ центитална
икотехномическа
заделеност;
СБ центитална
икотехномическа
зададеност)

СБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически обтицентит
(СБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Субстатно центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на субстатното центиталното икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното центитално икореномическо обтиучастие са (1) субстатна центитална икономическа обтизначимост (субстатен икономически
обтицентит) и (2) субстатен центитален икотехномически обтипринос
(субстатен икотехномически обтицентит).
Субстатната центитална икономическа обтизначимост и субстатният центитален икотехномически обтипринос като разновидности на субстатното центитално икореномическо обтиучастие (то е или субстатна центитална икономическа обтизначимост, или субстатен центитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват субстатен центитален дялов икореномически обтидиспозат (substatum centital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото субстатно центитално икореномическо обтиучастие е субстатен центитален дялов икореномически обтидиспозант (substatum
centital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на субстатния центитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на субстатното икореномическо обтиучастие)
е, че двете му разновидности в лицето на субстатната центитална икономическа обтизначимост tobpardis и субстатния центитален икотехномически
обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния центитален дялов икореномически обтидиспозат субстатната центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна центитална икономическа оценка*
(substatum centital economic estimatе) на субстатния центитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата субстатна центитална икономическа оценка на субстатния центитален икотехномически обтипринос (total substatum centital
economic estimatе of the substatum centital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната субстатна центитална икономическа оценка на субстатния
центитален икотехномически обтипринос (average substatum centital economic estimatе of the substatum centital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната субстатна центитална икономическа оценка на субстатния центитален икотехномически обтипринос (marginal substatum centital
economic estimatе of the substatum centital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното центитално икореномическо обтиучастие са: субстатно възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие*
(substatum reproductional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно производствено центитално икореномическо обтиучастие*
(substatum production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разменно центитално икореномическо обтиучастие* (substatum
exchange centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно разпределително
центитално
икореномическо
обтиучастие*
(substatum
distributional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно потребително центитално икореномическо обтиучастие* (substatum
consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено центитално икореномическо обтиучастие* (substatum
protoeconomizing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
следпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (substatum
post-production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно предипотребително центитално икореномическо обтиучастие* (substatum
before-consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
посредническо центитално икореномическо обтиучастие* (substatum
intermediationary centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно
бизнес центитално икореномическо обтиучастие* (substatum business
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно алокативно центитално икореномическо обтиучастие* (substatum allocative centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икореномическо обтиучастие* (individual substatum centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно центитално
икореномическо обтиучастие* (firm substatum centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено субстатно центитално икореномическо обтиучастие* (social substatum centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно центитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (substatum centital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
субстатно центитално създавано икореномическо обтиучастие* (substatum centital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното центитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking
substatum centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически обтисубстат* (unimaking centital
ecorenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно центитално икореномическо
обтиучастие*
(making
substatum
centital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически обтисубстат* (making centital ecorenomic obtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно центитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary substatum centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като изпълнителен центитален икореномически обтисубстат*
(implementationary centital ecorenomic obtisubstatum)], (4) творческо субстатно центитално икореномическо обтиучастие* (creative substatum centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален
икореномически обтисубстат* (creative centital ecorenomic obtisubstatum)],
(5) работно субстатно центитално икореномическо обтиучастие*
(working substatum centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
работен центитален икореномически обтисубстат* (working centital
ecorenomic obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно центитално икореномическо обтиучастие* (performing substatum centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически обтисубстат* (performing centital ecorenomic obtisubstatum)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа инг-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното центитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – центитално икореномическо обтиучастие)

Центитално
икореномическо обтиучастие
(ЦТИРОУ)
(центитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРОУ

Субстатно
ЦТИРОУ

Запасово
ЦТИРОУ

Сустатантно
ЦТИРОУ

(центитален
икореномически обтисустатит;

(центитален
икореномически обтисубстат;

(центитален
икореномически обтизапас;

(центитален
икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтицентит)

субстатен икореномически
обтицентит)

запасов икореномически обтицентит)

сустатитен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]
(вид икореномически сустит)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРОУ
(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икореномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обти-центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореноми-чески обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРОУ

(работен центитален икореномически обтисустатит;

(работен центитален икореномически обтисубстат;

(работен центитален икореномически обтизапас;

(работен центитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически
обтицентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтицентит)

работен сустатантен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРОУ
(творчески
центитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРОУ

(творчески центитален икорено-мически обтисустатит;

(творчески центитален икорено-мически обтисубстат;

(творчески центитален икореномически обтизапас;

(творчески центитален икорено-мически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтицентит)

творчески субстатен икореномически обтицентит)

творчески запасов икореномически обтицентит)

творчески сустатантен икореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

44

1005

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРОУ
(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРОУ

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРОУ
(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икореномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРОУ
(унисъзидателен центитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен центитален
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоценти-тална
реномическа
икореномичесобтиудовлека обтиудовлетвореност}
твореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически субтицентит, субстатна икореномическа феност, (*) – субстатен центитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical substatum
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие и субстатно
инцентитално икореномическо субтиучастие (то е или субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие, или субстатно инцентитално икореноми47

1008

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство);
общо понятие за субстатна центитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтицентит и като субстатна икономическа феност) и субстатен центитален икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически субтицентит и като субстатна икотехномическа феност); една от разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) (икореномическият
субстат е типична реализация на икореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното центитално икореномическо субтиучастие е субстатен икореномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна субстатна
икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical substatum ecorenomic
appraisement) на същностно равнище. Субстатното центитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на субстатната центитална
икореномическа субтиенергия (substatum centital ecorenomic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената субстатна центитална икореномическа субтиактивност (вж. субстатна центитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена субстатна центитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна
центитална икореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на субстатното икореномическо субтиучастие (вж. фиг.
1).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

СБ центитален
икотехномически
принос;
СБ икотехномически центит
(СБ центитално
икотехномическо
участие;
СБ центитален
икотехномически
принос)

СБ центитално
икореномическо
участие;
СБ икореномически центит
(СБ центитално
икореномическо
участие)

СБ центитална
икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтицентит
(СБ икономически
диспотант)

СБ центитален
икотехномически
субтипринос;
СБ икотехномически субтицентит
(СБ икотехномически диспотант)

СБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически субтицентит
(СБ икореномически диспотант)

СБ центитална
икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтицентит
(СБ центитална
икономическа заделеност;
СБ центитален
икономически интерес)

СБ центитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтицентит
(СБ центитална
икотехномическа
заделеност;
СБ центитална
икотехномическа
зададеност)

СБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически обтицентит
(СБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Субстатно центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на субстатното центитално икореномическо участие
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното центитално икореномическо субтиучастие са (1) субстатна центитална икономическа субтизначимост (субстатен икономически субтицентит) и (2) субстатен центитален икотехномически субтипринос
(субстатен икотехномически субтицентит).
Субстатната центитална икономическа субтизначимост и субстатният
центитален икотехномически субтипринос като разновидности на субстатното
центиталното икореномическо субтиучастие (то е или субстатна центитална
икономическа субтизначимост, или субстатен центитален икотехномически
субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват субстатен центитален дялов икореномически субтидиспозат
(substatum centital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото субстатно центитално икореномическо субтиучастие е
субстатен центитален дялов икореномически субтидиспозант (substatum
centital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на субстатния центиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на субстатното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на субстатната центитална икономическа субтизначимост tsubpardis и субстатния центитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В границите на субстатния центитален дялов икореномически субтидиспозат субстатната центитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна центитална икономическа
оценка* (substatum centital economic estimatе) на субстатния центитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност).
Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата субстатна центитална икономическа оценка на субстатния центитален икотехномически субтипринос (total substatum centital economic estimatе of the substatum centital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната субстатна центитална икономическа оценка на субстатния
центитален икотехномически субтипринос (average substatum centital
economic estimatе of the substatum centital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната субстатна центитална икономическа оценка на субстатния центитален икотехномически субтипринос (marginal substatum centital
economic estimatе of the substatum centital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното центитално икореномическо субтиучастие са: субстатно възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие*
(substatum reproductional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно производствено центитално икореномическо субтиучастие*
(substatum production centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разменно центитално икореномическо субтиучастие* (substatum
exchange centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно разпределително центитално икореномическо субтиучастие* (substatum distributional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно потребително центитално икореномическо субтиучастие* (substatum consumption
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно стопанствено
центитално икореномическо субтиучастие* (substatum protoeconomizing
centital
ecorenomic
subtiparticipation
(subtishare)),
субстатно
следпроизводствено
центитално
икореномическо
субтиучастие*
(substatum post-production centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно предипотребително центитално икореномическо субтиучастие*
(substatum before-consumption centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
субстатно посредническо центитално икореномическо субтиучастие*
(substatum intermediationary centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
субстатно бизнес центитално икореномическо субтиучастие* (substatum
business centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно центитално икореномическо субтиучастие* (substatum allocative
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (individual
substatum centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (firm substatum centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (social substatum centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно центитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (substatum centital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и субстатно центитално създавано икореномическо субтиучастие* (substatum centital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното центитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking
substatum centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически субтисубстат* (unimaking centital
ecorenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (making substatum centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически субтисубстат* (making centital ecorenomic subtisubstatum)], (3)
изпълнително субстатно центитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary substatum centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като изпълнителен центитален икореномически субтисубстат*
(implementationary centital ecorenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (creative substatum
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икореномически субтисубстат* (creative centital ecorenomic
subtisubstatum)], (5) работно субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (working substatum centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен центитален икореномически субтисубстат* (working centital ecorenomic subtisubstatum)], (6) сътворително субстатно центитално икореномическо субтиучастие* (performing substatum
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен
центитален икореномически субтисубстат* (performing centital ecorenomic
subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценност-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното центитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – центитално икореномическо субтиучастие)

Центитално
икореномическо субтиучастие (ЦТИРСУ)
(центитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРСУ

Субстатно
ЦТИРСУ

Запасово
ЦТИРСУ

Сустатантно
ЦТИРСУ

(центитален
икореномически субтисустатит;

(центитален
икореномически субтисубстат;

(центитален
икореномически субтизапас;

(центитален
икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтицентит)

субстатен икореномически
субтицентит)

запасов икореномически
субтицентит)

сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРСУ]

[външно същество на
ЦТИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРСУ
(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
запасов икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРСУ
(работен центитален икореноми-чески
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРСУ

(работен центитален икореномически субтисустатит;

(работен центитален икореномически субтисубстат;

(работен центитален икореномически субтизапас;

(работен центитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтицентит)

работен субстатен икореномически субтицентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРСУ
(творчески
центитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРСУ

(творчески центитален икореномически субтисустатит;

(творчески центитален икореномически субтисубстат;

(творчески центитален икореномически субтизапас;

(творчески центитален икорено-мически
субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтицентит)

творчески субстатен икореномически субтицентит)

творчески запасов икореномически субтицентит)

творчески сустатантен икореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

57

1018

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРСУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРСУ

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРСУ
(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икореномически субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРСУ
(унисъзидателен центитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънто-яние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоцентитална
реномическа
икореномичессубтиудовлетка субтиудоввореност}
летвореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(substatum centital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икореномически центит, (*) – субстатен
центитален икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икореномически субект [на субстантивностен субстатен икореномически субект* (substantivitical substatum ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за субстатно
трансцентитално икореномическо участие и субстатно инцентитално икореномическо участие (то е или субстатно трансцентитално икореномическо
участие, или субстатно инцентитално икореномическо участие, но не и двете
взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за субстатна цен60
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титална икономическа значимост (същото като субстатен икономически
центит) и субстатен центитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически центит), както и общо понятие за субстатно центитално икореномическо субтиучастие (същото като субстатен икореномически субтицентит и същото като субстатна икореномическа феност) и
субстатно центитално икореномическо обтиучастие (същото като субстатен икореномически обтицентит и като субстатна центитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на центиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субстатност* (ecorenomic substatness) (икореномическият субстат е типична реализация на икореномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното центитално икореномическо участие е форма на съществуване на субстатната центитална
икореномическа енергия (substatum centital ecorenomic energy) и отношение на
признаване на приложената субстатна центитална икореномическа активност (вж. субстатна центитална икореномическа дейност). Тя е кинестично
опредметена субстатна центитална икореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена субстатна центитална икореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икореномическо участие (вж. фиг. 1).

61

1022

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа
значимост)

СБ центитален
икотехномически
принос;
СБ икотехномически центит
(СБ центитално
икотехномическо
участие;
СБ центитален
икотехномически
принос)

СБ центитално
икореномическо
участие;
СБ икореномически центит
(СБ центитално
икореномическо
участие)

СБ центитална
икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтицентит
(СБ икономически
диспотант)

СБ центитален
икотехномически
субтипринос;
СБ икотехномически субтицентит
(СБ икотехномически диспотант)

СБ центитално
икореномическо
субтиучастие;
СБ икореномически субтицентит
(СБ икореномически диспотант)

СБ центитална
икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтицентит
(СБ центитална
икономическа заделеност;
СБ центитален
икономически интерес)

СБ центитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтицентит
(СБ центитална
икотехномическа
заделеност;
СБ центитална
икотехномическа
зададеност)

СБ центитално
икореномическо
обтиучастие;
СБ икореномически обтицентит
(СБ центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Субстатно центитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на субстатното центитално икореномическо участие са (1) субстатна центитална икономическа значимост (субстатен икономически центит) и
(2) субстатен центитален икотехномически принос (субстатен икотехномически центит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) субстатно центитално икореномическо субтиучастие (субстатен икореномически субтицентит) и (2) субстатно центитално икореномическо обтиучастие (субстатен икореномически обтицентит).
Субстатната центитална икономическа значимост и субстатният центитален икотехномически принос като разновидности на субстатното центитално
икореномическо участие (то е или субстатна центитална икономическа значимост, или субстатен центитален икотехномически принос, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват субстатен центитален дялов икореномически диспозат (substatum centital partitionary ecorenomic
disposate) (вид икореномически диспозат), а самото субстатно центитално икореномическо участие е субстатен центитален дялов икореномически диспозант (substatum centital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на субстатния центитален
дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че
двете му разновидности в лицето на субстатната центитална икономическа
значимост tpardis и субстатния центитален икотехномически принос tpardis
се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на субстатния центиталения дялов икореномически диспозат субстатната центитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е субстатна центитална икономическа оценка* (substatum centital economic estimatе)
на субстатния центитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата субстатна центитална икономическа оценка на субстатния центитален икотехномически принос (total substatum centital economic estimatе of the substatum centital ecotechnomic contribution),
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tpardis
atpardis =
tpardis
е средната субстатна центитална икономическа оценка на субстатния
центитален икотехномически принос (average substatum centital economic
estimatе of the substatum centital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната субстатна центитална икономическа оценка на субстатния центитален икотехномически принос (marginal substatum centital
economic estimatе of the substatum centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното центитално икореномическо участие са: субстатно
възпроизводствено центитално икореномическо участие* (substatum
reproductional centital ecorenomic participation (share)), субстатно производствено центитално икореномическо участие* (substatum production centital
ecorenomic participation (share)), субстатно разменно центитално икореномическо участие* (substatum exchange centital ecorenomic participation (share)),
субстатно разпределително центитално икореномическо участие* (substatum distributional centital ecorenomic participation (share)), субстатно потребително центитално икореномическо участие* (substatum consumption
centital ecorenomic participation (share)), субстатно стопанствено
центитално икореномическо участие* (substatum protoecono-mizing centital
ecorenomic participation (share)), субстатно следпроизводствено центитално
икореномическо участие* (substatum post-production centital ecorenomic
participation (share)), субстатно предипотребително центитално
икореномическо участие* (substatum before-consumption centital ecorenomic
participation (share)), субстатно посредническо центитално икореномическо участие* (substatum intermediationary centital ecorenomic participation
(share)), субстатно бизнес центитално икореномическо участие*
(substatum business centital ecorenomic participation (share)), субстатно
алокативно центитално икореномическо участие* (substatum allocative
centital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно
центитално икореномическо участие* (individual substatum centital
ecorenomic participation (share)), фирмено субстатно центитално икорено64
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо участие* (firm substatum centital ecorenomic participation (share)), обществено субстатно центитално икореномическо участие* (social
substatum centital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно центитално усвоявано икореномическо участие* (substatum centital assimilated ecorenomic participation (share)) и субстатно центитално създавано икореномическо участие* (substatum centital gived
ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното центитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно
субстатно центитално икореномическо участие* (unimaking substatum
centital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически субстат* (unimaking centital ecorenomic substatum)],
(2) съзидателно субстатно центитално икореномическо участие* (making
substatum centital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен
центитален икореномически субстат* (making centital ecorenomic
substatum)], (3) изпълнително субстатно центитално икореномическо
участие* (implementationary substatum centital ecorenomic participation (share))
[същото като изпълнителен центитален икореномически субстат*
(implementationary centital ecorenomic substatum)], (4) творческо субстатно
центитално икореномическо участие* (creative substatum centital ecorenomic
participation (share)) [същото като творчески центитален икореномически
субстат* (creative centital ecorenomic substatum)], (5) работно субстатно
центитално икореномическо участие* (working substatum centital ecorenomic
participation (share)) [същото като работен центитален икореномически субстат* (working centital ecorenomic substatum)], (6) сътворително субстатно
центитално икореномическо участие* (performing substatum centital
ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален
икореномически субстат* (performing centital ecorenomic substatum)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното центитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИРУ – центитално икореномическо участие)

Центитално
икореномическо участие
(ЦТИРУ)
(центитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИРУ

Субстатно
ЦТИРУ

Запасово
ЦТИРУ

Сустатантно
ЦТИРУ

(центитален
икореномически сустатит;

(центитален
икореномически субстат;

(центитален
икореномически запас;

(центитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически центит)

субстатен икореномически
центит)

запасов икореномически
центит)

сустатитен
икореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРУ]

[външно същество на
ЦТИРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРУ
(сътворителен
центитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРУ

(сътворителен
центитален икореномически
сустатит;

(сътворителен
центитален икореномически
субстат;

(сътворителен
центитален
икореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
центит)

сътворителен
субстатен икореномически
центит)

сътворителен
запасов икореномически центит)

сътворителен
сустатантен
икореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа пригодност}

{запасова центитална икореномическа
пригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРУ
(работен центитален икореноми-чески
субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРУ

(работен центитален икореномически сустатит;

(работен центитален икореномически субстат;

(работен центитален икореномически запас;

(работен центитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически центит)

работен субстатен икореномически центит)

работен запасов
икореномически центит)

работен сустатантен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРУ
(творчески
центитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ЦТИРУ

(творчески центитален икореномически сустатит;

(творчески центитален икореномически субстат;

(творчески центитален икорено-мически запас;

(творчески центитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически центит)

творчески субстатен икореномически центит)

творчески запасов икореномически центит)

творчески сустатантен икореномически центит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ЦТИРУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРУ

(изпълнителен
центитален икореномически
сустатит;

(изпълнителен
центитален икореномически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
центит)

изпълнителен
субстатен икореномически
центит)

изпълнителен
запасов икореномически центит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа задоволеност}

{запасова центитална икоре-номическа
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРУ
(съзидателен
центитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ЦТИРУ

(съзидателен
центитален икореномически
сустатит;

(съзидателен
центитален икореномически
субстат;

(съзидателен
центитален
икореномически запас;

(съзидателен
центитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
центит)

съзидателен
субстатен икореномически
центит)

съзидателен
запасов икореномически центит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа игодноност}

{запасова центитална икореномическа
изгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРУ
(унисъзидателен центитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ЦТИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРУ
ЦТИРУ
ЦТИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен центитален
ен центитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен центитален
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
центит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (substatum centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически обтицентит, субстатна центитална икоуниреномическа заделеност, (*) – субстатен центитален икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект*
(substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото
възпроизводство; общо понятие за субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (то е или субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие,
или субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------взети заедно в тяхното цялостно единство); субстатна центитална икономическа обтизначимост (същото като субстатен икономически обтицентит и
като субстатен центитален икономически интерес) и субстатен центитален
икотехномически обтипринос (същото като субстатен икотехномически обтицентит и като субстатна центитална икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на икоуниреномическата обтисубстатност* (ecounirenomic obtisubstatness)
(икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическия
субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното центитално икоуниреномическо обтиучастие е субстатен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна субстатна икоуниреномическа оценка*
(objectively-substantivitical substatum ecounirenomic appraisement) на същностно
равнище. Субстатното центитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на субстатната центитална икоуниреномическа обтиенергия (substatum centital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената субстатна центитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. субстатна центитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е
кинестично опредметена субстатна центитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна центитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

СБ центитален
икотехномически
принос;
СБ икотехномически центит
(СБ центитално
икотехномическо
участие;
СБ центитален
икотехномически
принос)

СБ центитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически центит
(СБ центитално
икоуниреномическо участие)

СБ центитална
икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтицентит
(СБ икономически
диспотант)

СБ центитален
икотехномически
субтипринос;
СБ икотехномически субтицентит
(СБ икотехномически диспотант)

СБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтицентит
(СБ икоуниреномически диспотант)

СБ центитална
икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтицентит
(СБ центитална
икономическа заделеност;
СБ центитален
икономически интерес)

СБ центитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтицентит
(СБ центитална
икотехномическа
заделеност;
СБ центитална
икотехномическа
зададеност)

СБ центитално

икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обти-центит
(СБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното центитално икоуниреномическо обтиучастие са: субстатно възпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно производствено центитално икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum production centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum exchange centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно разпределително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum distributional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно потребително центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(substatum consumption centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), субстатно стопанствено центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(substatum protoeconomizing centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
субстатно следпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum post-production centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно предипотребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum before-consumption centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно посредническо центитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum intermediationary centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), субстатно бизнес центитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum business centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), субстатно алокативно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (substatum allocative centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual substatum centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm substatum centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (social substatum centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно центитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (substatum centital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и субстатно центитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (substatum centital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното центитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking substatum centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисубстат*
(unimaking centital ecounirenomic obtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making substatum centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически обтисубстат* (making centital ecounirenomic
obtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary substatum centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически обтисубстат* (implementationary centital ecounirenomic obtisubstatum)], (4) творческо субстатно центитално икоуниреномическо
обтиучастие* (creative substatum centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически обтисубстат* (creative centital ecounirenomic obtisubstatum)], (5) работно субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working substatum
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икоуниреномически обтисубстат* (working centital ecounirenomic
obtisubstatum)], (6) сътворително субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing substatum centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически обтисубстат* (performing centital ecounirenomic obtisubstatum)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното
икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното центитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – центитално икоуниреномическо обтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ЦТИУРОУ)
(центитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРОУ

Субстатно
ЦТИУРОУ

Запасово
ЦТИУРОУ

Сустатантно
ЦТИУРОУ

(центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(центитален
икоуниреномически
обтизапас;

(центитален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икоууниреномичес- ниреномически обтицентит) ки обтицентит)

сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРОУ]

[външно същество на
ЦТИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
{субстатна
центитална
центитална
(вид икоунирено- икоуниреноми- икоуниреномимически специ- ческа обтипри- ческа обтиприфант)
годност}
годност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРОУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРОУ
(работен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

работен субстатен икоуниреномически обтицентит)

работен запасов
икоуниреномически обтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнаобти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРОУ
(творчески
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
обтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтицентит)

творчески запасов икоуниреномически обтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

80

1041

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРОУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРОУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРОУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиигодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
центи-тална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРОУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРОУ
ЦТИУРОУ
во ЦТИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (substatum centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически субтицентит, субстатна икоуниреномическа феност, (*) – субстатен центитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект*
(substantivitical substatum ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото
възпроизводство; общо понятие за субстатно трансцентитално икоунирено83
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо субтиучастие и субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (то е или субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, или субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и
двете взети заедно в тяхното цялостно единство); субстатна центитална икономическа субтизначимост (същото като субстатен икономически субтицентит и като субстатна икономическа феност) и субстатен центитален
икотехномически субтипринос (същото като субстатен икотехномически
субтицентит и като субстатно икотехномическо феност), взети заедно в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическия субстанция) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното центитално икоуниреномическо субтиучастие е субстатен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна субстатна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна субстатна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна субстатна икоуниреномическа оценка*
(subjectively-substantivitical substatum ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Субстатното центитално икоуниреномическо субтиучастие е
форма на съществуване на субстатната центитална икоуниреномическа
субтиенергия (substatum centital ecounirenomic subtienergy) и отношение на
признаване на приложената субстатна центитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. субстатна центитална икоуниреномическа субтидейност).
Тя е кинестично опредметена субстатна центитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субстатна центитална
икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа значимост)

СБ центитален
икотехномически
принос;
СБ икотехномически центит
(СБ центитално
икотехномическо
участие;
СБ центитален
икотехномически
принос)

СБ центитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически центит
(СБ центитално
икоуниреномическо участие)

СБ центитална
икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтицентит
(СБ икономически
диспотант)

СБ центитален
икотехномически
субтипринос;
СБ икотехномически субтицентит
(СБ икотехномически диспотант)

СБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтицентит
(СБ икоуниреномически диспотант)

СБ центитална
икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтицентит
(СБ центитална
икономическа заделеност;
СБ центитален
икономически интерес)

СБ центитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтицентит
(СБ центитална
икотехномическа
заделеност;
СБ центитална
икотехномическа
зададеност)

СБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обти-центит
(СБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното центитално икоуниреномическо субтиучастие са:
субстатно възпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно производствено центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum production centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разменно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum exchange centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно разпределително центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum distributional centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно потребително центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum consumption centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), субстатно стопанствено центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum protoeconomizing centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)),
субстатно
следпроизводствено
центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (substatum post-production centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно предипотребително
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum beforeconsumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно
посредническо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum
intermediationary centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно бизнес центитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum
business centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), субстатно алокативно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (substatum
allocative centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(individual substatum centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm
substatum centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
substatum centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно центитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (substatum centital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и субстатно центитално създавано икоуниреномическо суб-
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (substatum centital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното центитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking substatum centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисубстат* (unimaking centital ecounirenomic subtisubstatum)], (2) съзидателно субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making substatum
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен
центитален
икоуниреномически
субтисубстат*
(making
centital
ecounirenomic subtisubstatum)], (3) изпълнително субстатно центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary substatum centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически субтисубстат* (implementationary centital
ecounirenomic subtisubstatum)], (4) творческо субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative substatum centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически субтисубстат* (creative centital ecounirenomic subtisubstatum)], (5)
работно субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working substatum centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като работен центитален икоуниреномически субтисубстат* (working
centital ecounirenomic subtisubstatum)], (6) сътворително субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing substatum centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален
икоуниреномически
субтисубстат*
(performing
centital
ecounirenomic subtisubstatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното центитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – центитално икоуниреномическо субтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ЦТИУРСУ)
(центитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРСУ

Субстатно
ЦТИУРСУ

Запасово
ЦТИУРСУ

Сустатантно
ЦТИУРСУ

(центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(центитален
икоуниреномически субтизапас;

(центитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

субстатен икоуниреномически субтицентит)

запасов икоуниреномически субтицентит)

сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРСУ]

[външно същество на
ЦТИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРСУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРСУ
(работен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

работен субстатен икоуниреномически субтицентит)

работен запасов
икоуниреномически субтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнасубти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРСУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(творчески центитален икоуниреномически
субтисус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
субтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтицентит)

творчески запасов икоуниреномически субтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРСУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРСУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРСУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиигодно-ност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРСУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРСУ
ЦТИУРСУ
во ЦТИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(substatum centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), субстатен икоуниреномически центит, (*) – субстатен центитален икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на субстатен икоуниреномически субект [на субстантивностен субстатен икоуниреномически субект* (substantivitical substatum
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие и субстатно инцентитално икоуниреномическо участие (то е или субстатно транс94
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икоуниреномическо участие, или субстатно инцентитално икоуниреномическо участие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); субстатна центитална икономическа значимост (същото като субстатен икономически центит) и субстатен центитален икотехномически принос (същото като субстатен икотехномически центит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически субтицентит и същото като субстатна икоуниреномическа феност) и субстатен
центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като субстатен икоуниреномически обтицентит и като субстатна центитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субстатност* (ecounirenomic substatness) (икоуниреномическият субстат е типична реализация на икоуниреномическия субстанция)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Субстатното центитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на субстатната центитална икоуниреномическа енергия (substatum centital
ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената субстатна
центитална икоуниреномическа активност (вж. субстатна центитална
икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена субстатна центитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
субстатна центитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на субстатното икоуниреномическо участие (вж.
фиг. 1).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ центитална
икономическа
значимост;
СБ икономически
центит
(СБ центитално
икономическо
участие;
СБ центитална
икономическа
значимост)

СБ центитален
икотехномически
принос;
СБ икотехномически центит
(СБ центитално
икотехномическо
участие;
СБ центитален
икотехномически
принос)

СБ центитално
икоуниреномическо участие;
СБ икоуниреномически центит
(СБ центитално
икоуниреномическо участие)

СБ центитална
икономическа
субтизначимост;
СБ икономически
субтицентит
(СБ икономически
диспотант)

СБ центитален
икотехномически
субтипринос;
СБ икотехномически субтицентит
(СБ икотехномически диспотант)

СБ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СБ икоуниреномически субтицентит
(СБ икоуниреномически диспотант)

СБ центитална
икономическа
обтизначимост;
СБ икономически
обтицентит
(СБ центитална
икономическа заделеност;
СБ центитален
икономически интерес)

СБ центитален
икотехномически
обтипринос;
СБ икотехномически обтицентит
(СБ центитална
икотехномическа
заделеност;
СБ центитална
икотехномическа
зададеност)

СБ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СБ икоуниреномически обтицентит
(СБ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Субстатно центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СБ – субстатен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на субстатното центитално икоуниреномическо участие са (1) субстатно центитално
икоуниреномическо субтиучастие (субстатен икоуниреномически субтицентит) и (2) субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субстатното центитално икоуниреномическо участие са: субстатно възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие*
(substatum reproductional centital ecounirenomic participation (share)), субстатно
производствено центитално икоуниреномическо участие* (substatum
production centital ecounirenomic participation (share)), субстатно разменно
центитално икоуниреномическо участие* (substatum exchange centital
ecounirenomic participation (share)), субстатно разпределително центитално
икоуниреномическо участие* (substatum distributional centital ecounirenomic
participation (share)), субстатно потребително центитално икоуниреномическо участие* (substatum consumption centital ecounirenomic participation
(share)), субстатно стопанствено центитално икоуниреномическо участие* (substatum protoeconomizing centital ecounirenomic participation (share)),
субстатно следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие*
(substatum post-production centital ecounirenomic participation (share)), субстатно предипотребително центитално икоуниреномическо участие*
(substatum before-consumption centital ecounirenomic participation (share)), субстатно посредническо центитално икоуниреномическо участие* (substatum
intermediationary centital ecounirenomic participation (share)), субстатно бизнес
центитално икоуниреномическо участие* (substatum business centital
ecounirenomic participation (share)), субстатно алокативно центитално икоуниреномическо участие* (substatum allocative centital ecounirenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално субстатно центитално икоуниреномическо участие* (individual substatum centital ecounirenomic
participation (share)), фирмено субстатно центитално икоуниреномическо
участие* (firm substatum centital ecounirenomic participation (share)), обществено субстатно центитално икоуниреномическо участие* (social substatum
centital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават субстатно центитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (substatum centital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно центитално създавано икоуниреномическо участие* (substatum
centital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субстатното центитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно
субстатно центитално икоуниреномическо участие* (unimaking substatum
centital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически субстат* (unimaking centital ecounirenomic
substatum)], (2) съзидателно субстатно центитално икоуниреномическо
участие* (making substatum centital ecounirenomic participation (share)) [същото
като съзидателен центитален икоуниреномически субстат* (making
centital ecounirenomic substatum)], (3) изпълнително субстатно центитално
икоуниреномическо участие* (implementationary substatum centital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически субстат*
(implementationary centital
ecounirenomic
substatum)], (4) творческо субстатно центитално икоуниреномическо
участие* (creative substatum centital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески центитален икоуниреномически субстат* (creative
centital ecounirenomic substatum)], (5) работно субстатно центитално икоуниреномическо участие* (working substatum centital ecounirenomic
participation (share)) [същото като работен центитален икоуниреномически
субстат* (working centital ecounirenomic substatum)], (6) сътворително субстатно центитално икоуниреномическо участие* (performing substatum
centital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически субстат* (performing centital ecounirenomic
substatum)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субстатното центитално икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – центитално икоуниреномическо участие)

Центитално
икоуниреномическо участие
(ЦТИУРУ)
(центитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИУРУ

Субстатно
ЦТИУРУ

Запасово
ЦТИУРУ

Сустатантно
ЦТИУРУ

(центитален
икоуниреномически сустатит;

(центитален
икоуниреномически субстат;

(центитален
икоуниреномически запас;

(центитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически центит)

субстатен икоуниреномически центит)

запасов икоуниреномически центит)

сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРУ]

[външно същество на
ЦТИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
центитален икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически центит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
центит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРУ
(работен центитален икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРУ

(работен центитален икоуниреномически
сустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субстат;

(работен центитален икоуниреномически
запас;

(работен центитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
центит)

работен субстатен икоуниреномически центит))

работен запасов
икоуниреномически центит))

работен сустатантен икоуниреномически
центит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуни реномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРУ

(творчески центитален икоуниреномически
сус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субстат;

(творчески центитален икоуниреномически
запас;

(творчески центитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
центит)

творчески субстатен икоуниреномически
центит)

творчески запасов икоуниреномически центит)

творчески сустатантен икоуниреномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически центит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
центит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

103

1064

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа игодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРУ
ЦТИУРУ
во ЦТИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически запас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУБСТИТУЦИОНАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (substitutionally-antineutral product economic growth) (ки) – във:
субституционално-антинеутрален полезностен икономически растеж;
субституционално-антинеутрален продуктов икономически растеж.
субституционално-антинеутрален стойностен икономически растеж.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (substitutionally-antineutral utility economic growth)
[подразбира се като субституционално-антинеутрален продуктовополезностен икономически растеж* (substitutionally-antineutral productlyutility economic growth) в икономическото потребление], антинеутрален полезностен икономически растеж по отношение на еластичността на замес105
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тването на икономическите продукти, (*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в условията на субституционално-антинеутрален
полезностен прогрес; продуктово-полезностен икономически растеж, при който динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на
икономическите продукти се променя във времето; една от разновидностите
на антинеутралния полезностен икономически растеж. Конституира се в динамичната продуктово-полезностна диспозиционна икономическа функция.
При частния случай на динамичната двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция субституционално-неутралният полезностен икономически растеж се проявява, когато
динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на
нематериалния с материалния икономически продукт ESUnm(t), респ. динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт ESUmn(t) се променя във времето.
Еластичността на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт се определя по формулата
 n(t ) n(t )  dMRSU nm (t )
ESU nm (t ) =  d
:
,
 :
 m(t ) m(t )  MRSU nm (t )

където:
n(t)/m(t) е динамичната полезностно-интензионалната средна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт* (dynamic utility-intensional average immaterial-product provideness of the
material economic product) (вж. полезностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност);
m(t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт;
n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
икономически продукт;
MRSUnm(t) – пределната норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт.
От своя страна еластичността на полезностно-еквивалентното заместване
на материалния с нематериалния икономически продукт се определя по формулата
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------- m(t ) m(t )  dMRSU mn (t )
ESU mn (t ) =  d
:
,
 :
n
(
t
)
n
(
t
)
MRSU
(
t
)


mn

където m(t)/n(t) е динамичната полезностно-интензионалната средна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт* (dynamic utility-intensional average material-product provideness of the
immaterial economic product) (също). Така че за субституционалноантинеутралния полезностен икономически растеж е необходимо
dESU nm (t )
dESU mn (t )
≠ 0, респ.
≠ 0.
dt
dt

Субституционално-антинеутралният полезностен икономически растеж
има две разновидности: (1) материално-ускоряван полезностен икономически
растеж (същото като нематериално-неускоряван полезностен икономически
растеж) – когато динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното
заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESUnm (t)
намалява във времето, респ. динамичната еластичност на полезностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт ESUmn (t) нараства във времето, и (2) нематериално-ускоряван полезностен икономически растеж (същото като материално-неускоряван полезностен икономически растеж) – когато динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESUnm (t) нараства във времето, респ. динамичната еластичност
на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния
икономически продукт ESUmn (t) намалява във времето. Вж. неутрален полезностен икономически растеж и субституционално-неутрален полезностен
икономически растеж.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС* (substitutionally-antineutral utility progress) [подразбира се като субституционално-антинеутрален
продуктово-полезностен
прогрес*
(substitutionally-antineutral productly-utility progress)], антинеутрален полезностен прогрес по отношение на еластичността на заместването на икономическите продукти, (*) – продуктово-полезностен прогрес в икономиката, при който динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти се променя във времето; една от разновидностите на антинеутралния полезностен прогрес. Конституира се в динамичната продуктово-полезностна диспозиционна икономическа функция.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------При частния случай на динамичната двупродуктова материалнонематериална полезностна диспозиционна икономическа функция субституционално-неутралният полезностен прогрес се проявява, когато динамичната
еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния
с материалния икономически продукт ESUnm(t), респ. динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт ESUmn(t) се променя във времето.
Еластичността на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт се определя по формулата
 n(t ) n(t )  dMRSU nm (t )
ESU nm (t ) =  d
:
,
 :
 m(t ) m(t )  MRSU nm (t )

където:
n(t)/m(t) е динамичната полезностно-интензионалната средна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт* (dynamic utility-intensional average immaterial-product provideness of the
material economic product) (вж. полезностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност);
m(t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт;
n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
икономически продукт;
MRSUnm(t) – пределната норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт.
От своя страна еластичността на полезностно-еквивалентното заместване
на материалния с нематериалния икономически продукт се определя по формулата
 m(t ) m(t )  dMRSU mn (t )
ESU mn (t ) =  d
:
,
 :
n
(
t
)
n
(
t
)
MRSU
(
t
)


mn

където m(t)/n(t) е динамичната полезностно-интензионалната средна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт* (dynamic utility-intensional average material-product provideness of the
immaterial economic product) (също). Така че за субституционалноантинеутралния полезностен прогрес е необходимо
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dESU nm (t )
dESU mn (t )
≠ 0, респ.
≠ 0.
dt
dt
Субституционално-антинеутралният полезностен прогрес има две разновидности: (1) материално-ускоряван полезностен прогрес (същото като нематериално-неускоряван полезностен прогрес) – когато динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESUnm (t) намалява във времето, респ. динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с
нематериалния икономически продукт ESUmn (t) нараства във времето, и (2)
нематериално-ускоряван полезностен прогрес (същото като материалнонеускоряван полезностен прогрес) – когато динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESUnm (t) нараства във времето, респ. динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт ESUmn (t) намалява във времето. Вж. неутрален полезностен прогрес и субституционално-неутрален полезностен прогрес.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (substitutionally-antineutral product economic growth),
антинеутрален продуктов икономически растеж по отношение на еластичността на заместването на икономическите фактори, (*) – продуктов
икономически растеж, извършван в условията на субституционалноантинеутрален технически прогрес; продуктов икономически растеж, при
който динамичната еластичност на заместването на производствените икономически фактори на растежа се променя във времето; една от разновидностите на антинеутралния продуктов икономически растеж. Конституира се в
динамичната собствено-производствена икономическа функция. При частния
случай на динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена
икономическа функция субституционално-антинеутралният продуктов икономически растеж се проявява, когато динамичната еластичност на заместването на физическия с трудовия производствен икономически фактор на растежа (на капитала с труда) ESThl (t), респ. динамичната еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор на
растежа (на труда с капитала) ESTlh (t) се променя във времето, като наред с
това кривината на трудово-физическата изокватна икономическа линия също
се променя (вж. и факторна икономическа изокванта).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Еластичността на заместването на физическия с трудовия производствен
икономически фактор (на капитала с труда) се определя по формулата
 h(t ) h(t )  dMRSThl (t )
ESThl (t ) =  d
:
,
 :
l
(
t
)
l
(
t
)
MRST
(
t
)


hl

където:
h(t)/l(t) е динамичната средна производствена физическо-факторна
осигуреност на трудовия икономически фактор (dynamic average production
physically-factor ratio of the labour economic factor) (вж. производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор);
l(t) – функцията по отношение на времето на обема на трудовия производствен икономически фактор;
h(t) – функцията по отношение на времето на обема на физическия производствен икономически фактор.
От своя страна еластичността на заместването на трудовия с физическия
производствен икономически фактор (на труда с капитала) се определя по
формулата
 l (t ) l (t )  dMRSTlh (t )
ESTlh (t ) =  d
:
,
 :
h
(
t
)
h
(
t
)
MRST
(
t
)


lh

където l(t)/h(t) е динамичната средна производствена трудово-факторна
осигуреност на физическия икономически фактор (dynamic average
production labourly-factor ratio of the physical economic factor) (вж. производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор).
Така че за субституционално-неутралния продуктов икономически растеж е
необходимо
dESThl (t )
dESTlh (t )
≠ 0, респ.
≠ 0.
dt
dt

Субституционално-антинеутралният продуктов икономически растеж има
две разновидности: (1) трудово-ускоряван продуктов икономически растеж
(същото като физическо-неускоряван продуктов икономически растеж) (като
капиталово-неускоряван продуктов икономически растеж)] – когато динамичната еластичност на заместването на физическия с трудовия производствен
икономически фактор (на капитала с труда) ESThl(t) намалява във времето,
респ. динамичната еластичност на заместването на трудовия с физическия
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икономически фактор (на труда с капитала) ESTlh (t) нараства
във времето, и (2) физическо-ускоряван продуктов икономически растеж (капиталово-ускоряван продуктов икономически растеж) (същото като трудовонеускоряван продуктов икономически растеж) – когато динамичната еластичност на заместването на физическия с трудовия производствен икономически
фактор (на капитала с труда) ESThl (t) нараства във времето, респ. динамичната
еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор (на труда с капитала) ESTlh (t) намалява във времето. Вж. неутрален продуктов икономически растеж и субституционално-неутрален
продуктов икономически растеж.
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават субституционално-антинеутрален продуктов микроикономически растеж*
(substitutionally-antineutral product microeconomic growth), субституционалноантинеутрален продуктов мезоикономически растеж* (substitutionallyantineutral
product
mesoeconomic
growth)
и
субституционалноантинеутрален продуктов макроикономически растеж* (substitutionallyantineutral product microeconomic growth). Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават инидивидуален субституционално-антинеутрален продуктов икономически растеж* (individual
substitutionally-antineutral product economic growth), фирмен субституционално-антинеутрален продуктов икономически растеж* (firm substitutionallyantineutral product economic growth), обществен субституционалноантинеутрален продуктов икономически растеж* (social substitutionallyantineutral product economic growth) и т.н. Според ингредиентната икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават ценностен субституционално-антинеутрален продуктов икономически растеж* (worth substitutionally-antineutral product
economic growth), стойностeн субституционално-антинеутрален продуктов икономически растеж* (value substitutionally-antineutral product economic
growth), полезностeн субституционално-антинеутрален продуктов икономически растеж* (utility substitutionally-antineutral product economic
growth), специфичeн субституционално-антинеутрален продуктов икономически растеж икономически растеж* (specific substitutionally-antineutral
product economic growth) и други.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (substitutionally-antineutral value economic growth)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[подразбира се като субституционално-антинеутрален продуктовостойностен икономически растеж* (substitutionally-antineutral productlyvalue economic growth) в икономическото производство], антинеутрален
стойностен икономически растеж по отношение на еластичността на заместването на икономическите продукти, (*) – продуктово-стойностен
икономически растеж, протичащ в условията на субституционалноантинеутрален стойностен прогрес; продуктово-стойностен икономически
растеж, при който динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното
заместване на икономическите продукти се променя във времето; една от
разновидностите на антинеутралния стойностен икономически растеж.
Конституира се в динамичната продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция
субституционално-неутралният стойностен икономически растеж се проявява,
когато динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESVnm(t), респ.
динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на
материалния с нематериалния икономически продукт ESVmn(t) се променя във
времето.
Еластичността на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт се определя по формулата
 n(t ) n(t )  dMRSVnm (t )
ESVnm (t ) =  d
:
,
 :
 m(t ) m(t )  MRSVnm (t )

където:
n(t)/m(t) е динамичната стойностно-интензионалната средна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт* (dynamic value-intensional average immaterial-product provideness of the
material economic product) (вж. стойностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност);
m(t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт;
n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
икономически продукт;
MRSVnm(t) – пределната норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------От своя страна еластичността на стойностно-еквивалентното заместване
на материалния с нематериалния икономически продукт се определя по формулата
 m(t ) m(t )  dMRSVmn (t )
ESVmn (t ) =  d
:
,
 :
 n(t ) n(t )  MRSVmn (t )

където m(t)/n(t) е динамичната стойностно-интензионалната средна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт* (dynamic value-intensional average material-product provideness of the
immaterial economic product) (също). Така че за субституционалноантинеутралния стойностен икономически растеж е необходимо
dESVnm (t )
dESVmn (t )
≠ 0, респ.
≠ 0.
dt
dt

Субституционално-антинеутралният стойностен икономически растеж
има две разновидности: (1) материално-ускоряван стойностен икономически
растеж (същото като нематериално-неускоряван стойностен икономически
растеж) – когато динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното
заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESVnm (t)
намалява във времето, респ. динамичната еластичност на стойностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт ESVmn (t) нараства във времето, и (2) нематериално-ускоряван
стойностен икономически растеж (същото като материално-неускоряван
стойностен икономически растеж) – когато динамичната еластичност на
стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESVnm (t) нараства във времето, респ. динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт ESVmn (t) намалява във времето. Вж. неутрален стойностен икономически растеж и субституционално-неутрален
стойностен икономически растеж.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС* (substitutionally-antineutral value progress) [подразбира се като субституционално-антинеутрален
продуктово-стойностен
прогрес*
(substitutionally-antineutral productly-value progress)], антинеутрален стойностен прогрес по отношение на еластичността на заместването на икономическите продукти, (*) – продуктово-стойностен прогрес в икономиката, при
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------който динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване
на икономическите продукти се променя във времето; една от разновидностите на антинеутралния стойностен прогрес. Конституира се в динамичната
продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция. При частния
случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция субституционално-неутралният
стойностен прогрес се проявява, когато динамичната еластичност на
стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт ESVnm(t), респ. динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт ESVmn(t) се променя във времето.
Еластичността на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт се определя по формулата
 n(t ) n(t )  dMRSVnm (t )
ESVnm (t ) =  d
:
,
 :
 m(t ) m(t )  MRSVnm (t )

където:
n(t)/m(t) е динамичната стойностно-интензионалната средна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт* (dynamic value-intensional average immaterial-product provideness of the
material economic product) (вж. стойностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност);
m(t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт;
n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
икономически продукт;
MRSVnm(t) – пределната норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт.
От своя страна еластичността на стойностно-еквивалентното заместване
на материалния с нематериалния икономически продукт се определя по формулата
 m(t ) m(t )  dMRSVmn (t )
ESVmn (t ) =  d
:
,
 :
n
(
t
)
n
(
t
)
MRSV
(
t
)


mn

където m(t)/n(t) е динамичната стойностно-интензионалната средна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически про114
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (dynamic value-intensional average material-product provideness of the
immaterial economic product) (също). Така че за субституционалноантинеутралния стойностен прогрес е необходимо
dESVnm (t )
dESVmn (t )
≠ 0, респ.
≠ 0.
dt
dt

Субституционално-антинеутралният стойностен прогрес има две разновидности: (1) материално-ускоряван стойностен прогрес (същото като нематериално-неускоряван стойностен прогрес) – когато динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESVnm (t) намалява във времето, респ. динамичната
еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт ESVmn (t) нараства във времето, и (2) нематериално-ускоряван стойностен прогрес (същото като материалнонеускоряван стойностен прогрес) – когато динамичната еластичност на
стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESVnm (t) нараства във времето, респ. динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт ESVmn (t) намалява във времето. Вж. неутрален стойностен прогрес и субституционално-неутрален стойностен прогрес.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-АНТИНЕУТРАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС* (substitutionally-antineutral technical progress), антинеутрален технически прогрес по отношение на еластичността на заместването на икономическите фактори, (*) – технически прогрес, при който динамичната еластичност на заместването на производствените икономически фактори се променя във времето; една от разновидностите на антинеутралния технически
прогрес. Конституира се в динамичната собствено-производствена икономическа функция. При частния случай на динамичната двуфакторна трудовофизическа производствена икономическа функция субституционалноантинеутралният технически прогрес се проявява, когато динамичната еластичност на заместването на физическия с трудовия производствен икономически фактор (на капитала с труда) ESThl (t), респ. динамичната еластичност
на заместването на трудовия с физическия производствен икономически
фактор (на труда с капитала) ESTlh (t) се променя във времето, като наред с
това кривината на трудово-физическата изокватна икономическа линия също
се променя (вж. и факторна икономическа изокванта).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Еластичността на заместването на физическия с трудовия производствен
икономически фактор (на капитала с труда) се определя по формулата
 h(t ) h(t )  dMRSThl (t )
ESThl (t ) =  d
:
,
 :
l
(
t
)
l
(
t
)
MRST
(
t
)


hl

където:
h(t)/l(t) е динамичната средна производствена физическо-факторна
осигуреност на трудовия икономически фактор (dynamic average production
physically-factor ratio of the labour economic factor) (вж. производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор);
l(t) – функцията по отношение на времето на обема на трудовия производствен икономически фактор;
h(t) – функцията по отношение на времето на обема на физическия производствен икономически фактор.
От своя страна еластичността на заместването на трудовия с физическия
производствен икономически фактор (на труда с капитала) се определя по
формулата
 l (t ) l (t )  dMRSTlh (t )
ESTlh (t ) =  d
:
,
 :
h
(
t
)
h
(
t
)
MRST
(
t
)


lh

където l(t)/h(t) е динамичната средна производствена трудово-факторна
осигуреност на физическия икономически фактор (dynamic average
production labourly-factor ratio of the physical economic factor) (вж. производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор).
Така че за субституционално-неутралния технически прогрес е необходимо
dESThl (t )
dESTlh (t )
≠ 0, респ.
≠ 0.
dt
dt

Субституционално-антинеутралният технически прогрес има две разновидности: (1) трудово-ускоряван технически прогрес (същото като физическонеускоряван технически прогрес) (като капиталово-неускоряван технически
прогрес)] – когато динамичната еластичност на заместването на физическия с
трудовия производствен икономически фактор (на капитала с труда) ESThl (t)
намалява във времето, респ. динамичната еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор (на труда с капитала)
ESTlh (t) нараства във времето, и (2) физическо-ускоряван технически прогрес
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(капиталово-ускоряван технически прогрес) (същото като трудовонеускоряван технически прогрес) – когато динамичната еластичност на заместването на физическия с трудовия производствен икономически фактор (на
капитала с труда) ESThl (t) нараства във времето, респ. динамичната еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен икономически
фактор (на труда с капитала) ESTlh (t) намалява във времето. Вж. неутрален
технически прогрес и субституционално-неутрален технически прогрес.

СУБСТИТУЦИОНАЛНО-НЕУТРАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
(substitutionally-neutral economic growth) (ки) – във:
субституционално-неутрален полезностен икономически растеж;
субституционално-неутрален продуктов икономически растеж;
субституционално-неутрален стойностен икономически растеж.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (substitutionally-neutral utility economic growth) [подразбира се като субституционално-неутрален продуктово-полезностен икономически растеж* (substitutionally-neutral productly-utility economic growth) в
икономическото потребление], неутрален полезностен икономически растеж по отношение на еластичността на заместването на икономическите
продукти, (*) – продуктово-полезностен икономически растеж, протичащ в
условията на субституционално-неутрален полезностен прогрес; продуктовополезностен икономически растеж, при който динамичната еластичност на
полезностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти остава постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния полезностен икономически растеж. Конституира се в динамичната продуктовополезностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на
динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция субституционално-неутралният полезностен
икономически растеж се проявява, когато динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESUnm(t), респ. динамичната еластичност на полезностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт ESUmn(t) остава постоянна във времето, като наред с това кривината
на продуктово-полезностната икономическа изокванта също не се променя.
Еластичността на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт се определя по формулата
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------- n(t ) n(t )  dMRSU nm (t )
ESU nm (t ) =  d
:
,
 :
m
(
t
)
m
(
t
)
MRSU
(
t
)


nm

където:
n(t)/m(t) е динамичната полезностно-интензионалната средна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт* (dynamic utility-intensional average immaterial-product provideness of the
material economic product) (вж. полезностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност);
m(t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт;
n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
икономически продукт;
MRSUnm(t) – пределната норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт.
От своя страна еластичността на полезностно-еквивалентното заместване
на материалния с нематериалния икономически продукт се определя по формулата
 m(t ) m(t )  dMRSU mn (t )
ESU mn (t ) =  d
:
,
 :
 n(t ) n(t )  MRSU mn (t )

където m(t)/n(t) е динамичната полезностно-интензионалната средна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт* (dynamic utility-intensional average material-product provideness of the
immaterial economic product) (също). Така че за субституционално-неутралния
полезностен икономически растеж е необходимо
dESU nm (t )
dESU mn (t )
= 0, респ.
= 0.
dt
dt

Вж. неутрален полезностен икономически растеж и субституционалноантинеутрален полезностен икономически растеж.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-НЕУТРАЛЕН ПОЛЕЗНОСТЕН ПРОГРЕС*
(substitutionally-neutral utility progress) [подразбира се като субституционално-неутрален продуктово-полезностен прогрес* (substitutionally-neutral
productly-utility progress)], неутрален полезностен прогрес по отношение на
еластичността на заместването на икономическите продукти, (*) – про118
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктово-полезностен прогрес в икономиката, при който динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на икономическите
продукти остава постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния полезностен прогрес. Конституира се в динамичната продуктовополезностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на
динамичната двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция субституционално-неутралният полезностен
прогрес се проявява, когато динамичната еластичност на полезностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт ESUnm(t), респ. динамичната еластичност на полезностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт ESUmn(t) остава постоянна във времето, като наред с това кривината
на продуктово-полезностната икономическа изокванта също не се променя.
Еластичността на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт се определя по формулата
 n(t ) n(t )  dMRSU nm (t )
ESU nm (t ) =  d
:
,
 :
 m(t ) m(t )  MRSU nm (t )

където:
n(t)/m(t) е динамичната полезностно-интензионалната средна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт* (dynamic utility-intensional average immaterial-product provideness of the
material economic product) (вж. полезностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност);
m(t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт;
n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
икономически продукт;
MRSUnm(t) – пределната норма на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт.
От своя страна еластичността на полезностно-еквивалентното заместване
на материалния с нематериалния икономически продукт се определя по формулата
 m(t ) m(t )  dMRSU mn (t )
ESU mn (t ) =  d
:
,
 :
n
(
t
)
n
(
t
)
MRSU
(
t
)


mn
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------където m(t)/n(t) е динамичната полезностно-интензионалната средна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт* (dynamic utility-intensional average material-product provideness of the
immaterial economic product) (също). Така че за субституционално-неутралния
полезностен прогрес е необходимо
dESU nm (t )
dESU mn (t )
= 0, респ.
= 0.
dt
dt

Вж. неутрален полезностен прогрес и субституционално-антинеутрален полезностен прогрес.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-НЕУТРАЛЕН ПРОДУКТОВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (substitutionally-neutral product economic growth), неутрален
продуктов икономически растеж по отношение на еластичността на заместването на икономическите фактори, – продуктов икономически растеж, извършван в условията на субституционално-неутрален технически
прогрес; продуктов икономически растеж, при който динамичната еластичност на заместването на производствените икономически фактори на растежа остава постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния
продуктов икономически растеж. Конституира се в динамичната собственопроизводствена икономическа функция. При частния случай на динамичната
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция субституционално-неутралният продуктов икономически растеж се проявява, когато динамичната еластичност на заместването на физическия с трудовия
производствен икономически фактор на растежа ESThl (t), респ. динамичната
еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор на растежа ESTlh (t) остава постоянна във времето, като наред с това кривината на факторната икономическа изокванта (в случая –
на трудово-физическата изокватна икономическа линия) също не се променя
(вж. и факторна икономическа изокванта).
Еластичността на заместването на физическия с трудовия производствен
икономически фактор (на капитала с труда) се определя по формулата
 h(t ) h(t )  dMRSThl (t )
ESThl (t ) =  d
:
,
 :
 l (t ) l (t )  MRSThl (t )

където:
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------h(t)/l(t) е динамичната средна производствена физическо-факторна
осигуреност на трудовия икономически фактор (dynamic average production
physically-factor ratio of the labour economic factor) (вж. производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор);
l(t) – функцията по отношение на времето на обема на трудовия производствен икономически фактор;
h(t) – функцията по отношение на времето на обема на физическия производствен икономически фактор.
От своя страна еластичността на заместването на трудовия с физическия
производствен икономически фактор (на труда с капитала) се определя по
формулата
 l (t ) l (t )  dMRSTlh (t )
ESTlh (t ) =  d
:
,
 :
 h(t ) h(t )  MRSTlh (t )

където l(t)/h(t) е динамичната средна производствена трудово-факторна
осигуреност на физическия икономически фактор (dynamic average
production labourly-factor ratio of the physical economic factor) (вж. производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор).
Така че за субституционално-неутралния продуктов икономически растеж е
необходимо
dESThl (t )
dESTlh (t )
= 0, респ.
= 0.
dt
dt

Вж. неутрален продуктов икономически растеж и субституционалноантинеутрален продуктов икономически растеж.
Според ингредиентната икономическа равнищност се разграничават субституционално-неутрален продуктов микроикономически растеж*
(substitutionally-neutral product microeconomic growth), субституционалнонеутрален продуктов мезоикономически растеж* (substitutionally-neutral
product mesoeconomic growth) и субституционално-неутрален продуктов
макроикономически растеж* (substitutionally-neutral product microeconomic
growth). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават инидивидуален субституционално-неутрален продуктов
икономически растеж* (individual substitutionally-neutral product economic
growth), фирмен субституционално-неутрален продуктов икономически
растеж* (firm substitutionally-neutral product economic growth), обществен
субституционално-неутрален продуктов икономически растеж* (social
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------substitutionally-neutral product economic growth) и т.н. Според ингредиентната
икономическа изразимост (както и според ценностната икономическа ингредиентност) се разграничават ценностен субституционално-неутрален продуктов икономически растеж* (worth substitutionally-neutral product economic
growth), стойностeн субституционално-неутрален продуктов икономически растеж* (value substitutionally-neutral product economic growth), полезностeн субституционално-неутрален продуктов икономически растеж*
(utility substitutionally-neutral product economic growth), специфичeн субституционално-неутрален продуктов икономически растеж икономически
растеж* (specific substitutionally-neutral product economic growth) и други.

СУБСТИТУЦИОНАЛНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (substitutionally-neutral value economic growth) [подразбира се като субституционално-неутрален продуктово-стойностен икономически растеж* (substitutionally-neutral productly-value economic growth) в
икономическото производство], неутрален стойностен икономически растеж по отношение на еластичността на заместването на икономическите
продукти, (*) – продуктово-стойностен икономически растеж, протичащ в
условията на субституционално-неутрален стойностен прогрес; продуктовостойностен икономически растеж, при който динамичната еластичност на
стойностно-еквивалентното заместване на икономическите продукти остава
постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния стойностен
икономически растеж. Конституира се в динамичната продуктовостойностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция субституционално-неутралният стойностен
икономически растеж се проявява, когато динамичната еластичност на
стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния
икономически продукт ESVnm(t), респ. динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически продукт ESVmn(t) остава постоянна във времето, като наред с това кривината на продуктово-стойностната икономическа изокванта също не се променя.
Еластичността на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт се определя по формулата
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------- n(t ) n(t )  dMRSVnm (t )
ESVnm (t ) =  d
:
,
 :
m
(
t
)
m
(
t
)
MRSV
(
t
)


nm

където:
n(t)/m(t) е динамичната стойностно-интензионалната средна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт* (dynamic value-intensional average immaterial-product provideness of the
material economic product) (вж. стойностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност);
m(t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт;
n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
икономически продукт;
MRSVnm(t) – пределната норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт.
От своя страна еластичността на стойностно-еквивалентното заместване
на материалния с нематериалния икономически продукт се определя по формулата
 m(t ) m(t )  dMRSVmn (t )
ESVmn (t ) =  d
:
,
 :
 n(t ) n(t )  MRSVmn (t )

където m(t)/n(t) е динамичната стойностно-интензионалната средна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт* (dynamic value-intensional average material-product provideness of the
immaterial economic product) (също). Така че за субституционално-неутралния
стойностен икономически растеж е необходимо
dESVnm (t )
dESVmn (t )
= 0, респ.
= 0.
dt
dt

Вж. неутрален стойностен икономически растеж и субституционалноантинеутрален стойностен икономически растеж.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-НЕУТРАЛЕН СТОЙНОСТЕН ПРОГРЕС*
(substitutionally-neutral value progress) [подразбира се като субституционалнонеутрален продуктово-стойностен прогрес* (substitutionally-neutral productly-value progress)], неутрален стойностен прогрес по отношение на
еластичността на заместването на икономическите продукти, (*) – про123
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктово-стойностен прогрес в икономиката, при който динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на икономическите
продукти остава постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния стойностен прогрес. Конституира се в динамичната продуктовостойностна диспозиционна икономическа функция. При частния случай на динамичната двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция субституционално-неутралният стойностен
прогрес се проявява, когато динамичната еластичност на стойностноеквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически
продукт ESVnm(t), респ. динамичната еластичност на стойностноеквивалентното заместване на материалния с нематериалния икономически
продукт ESVmn(t) остава постоянна във времето, като наред с това кривината
на продуктово-стойностната икономическа изокванта също не се променя.
Еластичността на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт се определя по формулата
 n(t ) n(t )  dMRSVnm (t )
ESVnm (t ) =  d
:
,
 :
 m(t ) m(t )  MRSVnm (t )

където:
n(t)/m(t) е динамичната стойностно-интензионалната средна нематериално-продуктова осигуреност на материалния икономически продукт* (dynamic value-intensional average immaterial-product provideness of the
material economic product) (вж. стойностно-интензионална продуктова икономическа осигуреност);
m(t) – функцията по отношение на времето на обема на материалния икономически продукт;
n(t) – функцията по отношение на времето на обема на нематериалния
икономически продукт;
MRSVnm(t) – пределната норма на стойностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт.
От своя страна еластичността на стойностно-еквивалентното заместване
на материалния с нематериалния икономически продукт се определя по формулата
 m(t ) m(t )  dMRSVmn (t )
ESVmn (t ) =  d
:
,
 :
n
(
t
)
n
(
t
)
MRSV
(
t
)


mn
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------където m(t)/n(t) е динамичната стойностно-интензионалната средна материално-продуктова осигуреност на нематериалния икономически продукт* (dynamic value-intensional average material-product provideness of the
immaterial economic product) (също). Така че за субституционално-неутралния
стойностен прогрес е необходимо
dESVnm (t )
dESVmn (t )
= 0, респ.
= 0.
dt
dt

Вж. неутрален стойностен прогрес и субституционално-антинеутрален
стойностен прогрес.
СУБСТИТУЦИОНАЛНО-НЕУТРАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС*
(substitutionally-neutral technical progress), неутрален технически прогрес по
отношение на еластичността на заместването на икономическите фактори, – технически прогрес, при който динамичната еластичност на заместването на производствените икономически фактори остава постоянна във времето; една от разновидностите на неутралния технически прогрес. Конституира се в динамичната собствено-производствена икономическа функция. При
частния случай на динамичната двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция субституционално-неутралният технически
прогрес се проявява, когато динамичната еластичност на заместването на
физическия с трудовия производствен икономически фактор ESThl (t), респ.
динамичната еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор ESTlh (t) остава постоянна във времето, като
наред с това кривината на факторната икономическа изокванта (в случая –
на трудово-физическата изокватна икономическа линия) също не се променя
(вж. и факторна икономическа изокванта).
Еластичността на заместването на физическия с трудовия производствен
икономически фактор (на капитала с труда) се определя по формулата
 h(t ) h(t )  dMRSThl (t )
ESThl (t ) =  d
:
,
 :
l
(
t
)
l
(
t
)
MRST
(
t
)


hl

където:
h(t)/l(t) е динамичната средна производствена физическо-факторна
осигуреност на трудовия икономически фактор (dynamic average production
physically-factor ratio of the labour economic factor) (вж. производствена физическо-факторна осигуреност на трудовия икономически фактор);
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------l(t) – функцията по отношение на времето на обема на трудовия производствен икономически фактор;
h(t) – функцията по отношение на времето на обема на физическия производствен икономически фактор.
От своя страна еластичността на заместването на трудовия с физическия
производствен икономически фактор (на труда с капитала) се определя по
формулата
 l (t ) l (t )  dMRSTlh (t )
ESTlh (t ) =  d
:
,
 :
 h(t ) h(t )  MRSTlh (t )

където l(t)/h(t) е динамичната средна производствена трудово-факторна
осигуреност на физическия икономически фактор (dynamic average
production labourly-factor ratio of the physical economic factor) (вж. производствена трудово-факторна осигуреност на физическия икономически фактор).
Така че за субституционално-неутралния технически прогрес е необходимо
dESThl (t )
dESTlh (t )
= 0, респ.
= 0.
dt
dt

Вж. неутрален технически прогрес и субституционално-антинеутрален технически прогрес.
СУБСТИТУЦИОННОСТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЛЕЗНОСТНИЯ
ПРОГРЕС* (substitutionality-classification of the utility progress) [подразбира се
като субституционностна класификация на продуктово-полезностния
прогрес* (substitutionality-classification of the productly-utility progress)] (*) –
класификация на продуктово-полезностния прогрес в икономиката, съобразно
с която последният се подразделя на (1) субституционално-неутрален полезностен прогрес и (2) субституционално-антинеутрален полезностен прогрес
[в т.ч. (а) материално-ускоряван полезностен прогрес (същото като нематериално-неускоряван полезностен прогрес) и (б) нематериално-ускоряван полезностен прогрес (същото като материално-неускоряван полезностен прогрес)].
Нейните разновидности се идентифицират в зависимост от това, дали динамичната еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESUnm (t), респ. динамичната
еластичност на полезностно-еквивалентното заместване на материалния с
нематериалния производствен икономически фактор ESUmn (t) остава постоянна или се променя във времето. Употребява се при динамичната продукто126
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------во-полезностна диспозиционна икономическа функция. Вж. неутрален полезностен прогрес и антинеутрален полезностен прогрес.
СУБСТИТУЦИОННОСТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОЙНОСТНИЯ
ПРОГРЕС* (substitutionality-classification of the value progress) [подразбира се
като субституционностна класификация на продуктово-стойностния
прогрес* (substitutionality-classification of the productly-value progress)] (*) –
класификация на продуктово-стойностния прогрес в икономиката, съобразно
с която последният се подразделя на (1) субституционално-неутрален
стойностен прогрес и (2) субституционално-антинеутрален стойностен
прогрес [в т.ч. (а) материално-ускоряван стойностен прогрес (същото като
нематериално-неускоряван стойностен прогрес) и (б) нематериалноускоряван стойностен прогрес (същото като материално-неускоряван
стойностен прогрес)]. Нейните разновидности се идентифицират в зависимост от това, дали динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното
заместване на нематериалния с материалния икономически продукт ESUnm
(t), респ. динамичната еластичност на стойностно-еквивалентното заместване на материалния с нематериалния производствен икономически фактор
ESUmn (t) остава постоянна или се променя във времето. Употребява се при динамичната продуктово-стойностна диспозиционна икономическа функция.
Вж. неутрален стойностен прогрес и антинеутрален стойностен прогрес.
СУБСТИТУЦИОННОСТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ
ПРОГРЕС* (substitutionality-classification of the technical progress) (*) – класификация на техническия прогрес, съобразно с която последният се подразделя
на (1) субституционално-неутрален технически прогрес и (2) субституционално-антинеутрален технически прогрес [в т.ч. (а) трудово-ускоряван технически прогрес (същото като физическо-неускоряван технически прогрес) и
(б) физическо-ускоряван технически прогрес (същото като трудовонеускоряван технически прогрес)]. Нейните разновидности се идентифицират
в зависимост от това, дали динамичната еластичност на заместването на физическия с трудовия производствен икономически фактор ESThl (t), респ. динамичната еластичност на заместването на трудовия с физическия производствен икономически фактор ESTlh (t) остава постоянна или се променя във
времето. Употребява се при динамичната двуфакторна трудово-физическа
производствена икономическа функция. Вж. неутрален технически прогрес и
антинеутрален технически прогрес.
127

1088

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТРАТ (substratum) (ки) – във:
икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат;
икокореномически субстрат;
икономически субстрат и икономически суперстрат;
икономически субстрат;
икореномически субстрат и икореномически суперстрат;
икореномически субстрат;
икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат;
икотехномически субстрат;
икотехномически субстратат;
икоуниреномически субстрат и икоуниреномически суперстрат;
икоуниреномически субстрат;
обектен икономически субстрат;
предметен икономически субстрат (същото като икономически субстрат);
системен икономически субстрат;
типичен икокореномически субстрат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически субстрат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически субстрат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически субстрат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически субстрат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСТРАТАТ (substratate) (кд) – във:
икокореномически субстратат;
икономически субстратат;
икореномически субстратат;
икотехномически субстратат;
икоуниреномически субстратат;
типичен икокореномически субстратат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически субстратат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
128
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически субстратат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически субстратат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически субстратат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСТРАТАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(substratatic assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в
икономиката.
СУБСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(substratatic one-stage ecocorenomic duad) – същото като икокореномически
субстратат.
СУБСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(substratatic one-stage economic duad) – същото като икономически субстратат.
СУБСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(substratatic one-stage ecorenomic duad) – същото като икореномически субстратат.
СУБСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(substratatic one-stage ecotechnomic duad) – същото като икотехномически
субстратат.
СУБСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (substratatic one-stage ecounirenomic duad) – същото като икоуниреномически субстратат.
СУБСТРАТАТНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ДУАДА
(substratatic
ecocorenomic duad) (ки) – във:
субстрататна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически субстратат).
СУБСТРАТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (substratatic
economic assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТРАТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА (substratatic economic duad)
(ки) – във:
субстрататна едностепенна икономическа дуада (същото като икономически субстратат).
СУБСТРАТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (substratatic ecorenomic
duad) (ки) – във:
субстрататна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически субстратат).
СУБСТРАТАТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ДУАДА
(substratatic
ecotechnomic duad) (ки) – във:
субстрататна едностепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически субстратат).
СУБСТРАТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (substratatic
ecounirenomic duad) (ки) – във:
субстрататна едностепенна икоуниреномическа дуада (същото като икоуниреномически субстратат).
СУБСТРАТИТ (substratite) (кд) – във:
икокореномически субстратит;
икономически субстратит;
икореномически субстратит;
икотехномически субстратит;
икоуниреномически субстратит;
типичен икокореномически субстратит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически субстратит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически субстратит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически субстратит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически субстратит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСТРАТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (substratial economic
wealth) – вж. икономически субстрат.
СУБСТРАТНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА
ИКОНОМИКА*
(substratially-stratified economy) – вж. икономически субстрат и икономически
суперстрат.
СУБСТРАТНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (substratially-stratified economic system) – вж. икономически субстрат
и икономически суперстрат.
СУБСУПЕРНОМИКА* (subsupernomy) – вж. субномика.
СУБСУСЪРДИЕ (subsdiligence) (кд) – във:
икотехномическо субсусърдие (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СУБСФЕНОМЕН (subsphenomenon) (кд) – във:
икокореномически субсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически субсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномически субсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически субсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически субсфеномен (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически субсфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически субсфеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически субсфеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически субсфеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически субсфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСФЕНОСТ (subspheness) (кд) – във:
икокореномическа субсфеност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономическа субсфеност (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномическа субсфеност (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномическа субсфеност (вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномическа субсфеност (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСФОРМА (subsform) (кд) – във:
икокореномическа субсформа (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
икономическа субсформа (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномическа субсформа (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномическа субсформа (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномическа субсформа (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
типична икокореномическа субсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа субсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа субсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа субсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа субсформа (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБСЦЕННОСТ (subsworth) (кд) – във:
икономическа субсценност (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБСЦЕННОСТНОСТ (subsworthness) (кд) – във:
икокореномическа субсценностност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икореномическа субсценностност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икоуниреномическа субсценностност (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУБТЕНОБСИИНГРЕДИЕНТ (subtenobsiingredient) (кд) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобсиингредиенти.
СУБТЕНОБТИИНГРЕДИЕНТ (subtenobtiingredient) (кд) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенобтиингредиенти.
СУБТЕНСТАТИИНГРЕДИЕНТ (subtenstatiingredient) (кд) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенстатиингредиенти.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБТЕНСУБТИИНГРЕДИЕНТ (subtensubtiingredient) (кд) – във:
субординирано тримерно пространство на експлицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на експлицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните идейни дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти;
субординирано тримерно пространство на имплицитните концептуални
дерелвантни типични икономически субтенсубтиингредиенти.
СУБТЕХНОМИКА* (subtechnomy) – вж. субномика.
СУБТИВЕРОЯТНОСТНОСТ (subtiprobabilitiness) (ки) – във:
икономическа субтивероятностност (същото като субективирана икономическа вероятностност);
СУБТИВЪЗМОЖНОСТ (subtipossibility) (кд) – във:
икономическа субтивъзможност (същото като субективирана икономическа възможност);
СУБТИДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (subtisubstantiality (subtireality)) (кд) – във:
икономическа субтидействителност (същото като субективирана икономическа действителност);
СУБТИДОСТОВЕРНОСТ (subtitrustworthiness) (кд) – във:
икономическа субтидостоверност (същото като субективирана икономическа достоверност);
СУБТИЗАКОНОМЕРНОСТ (subtiregularity) (кд) – във:
икономическа субтизакономерност (същото като субективирана икономическа закономерност);
СУБТИЗНАЧИМОСТ (subtisignificance) (кд) – във:
запасова икономическа субтизначимост;
запасова инцентитална икономическа субтизначимост;
запасова трансцентитална икономическа субтизначимост;
запасова уницентитална икономическа субтизначимост;
запасова центитална икономическа субтизначимост;
изпълнителна икономическа субтизначимост;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителна инцентитална икономическа субтизначимост;
изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост;
изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост;
изпълнителна центитална икономическа субтизначимост;
икономическа субтизначимост;
инцентитална икономическа субтизначимост;
работна икономическа субтизначимост;
работна инцентитална икономическа субтизначимост;
работна трансцентитална икономическа субтизначимост;
работна уницентитална икономическа субтизначимост;
работна центитална икономическа субтизначимост;
субстатна икономическа субтизначимост;
субстатна инцентитална икономическа субтизначимост;
субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост;
субстатна уницентитална икономическа субтизначимост;
субстатна центитална икономическа субтизначимост;
сустатантна икономическа субтизначимост;
сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост;
сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост;
сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост;
сустатантна центитална икономическа субтизначимост;
сустатитна икономическа субтизначимост;
сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост;
сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост;
сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост;
сустатитна центитална икономическа субтизначимост;
съзидателна икономическа субтизначимост;
съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост;
съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост;
съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост;
съзидателна центитална икономическа субтизначимост;
сътворителна икономическа субтизначимост;
сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост;
сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост;
сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост;
сътворителна центитална икономическа субтизначимост;
творческа икономическа субтизначимост;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческа инцентитална икономическа субтизначимост;
творческа трансцентитална икономическа субтизначимост;
творческа уницентитална икономическа субтизначимост;
творческа центитална икономическа субтизначимост;
трансцентитална икономическа субтизначимост;
унисъзидателна икономическа субтизначимост;
унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост;
унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост;
унисъзидателна уницентитална икономическа субтизначимост;
унисъзидателна центитална икономическа субтизначимост;
уницентитална икономическа субтизначимост;
центитална икономическа субтизначимост.
СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (subtiecocorenomic activity)
(същото като субтиикокореномическа кинетичност и кинетична субтиикокореномическа синергия) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа активност и икотехномическа активност (общо понятие за икореномическа активност и икоуниреномическа активност, които са негови разновидности); разглеждано като субективна проекция целенасочено икокореномическо движение (вж. икономическо движение), при което някаква възпроизводствена икономическа единица създава определено субтиикокореномическо благо (вж. субтиикокореномическо благо);
кинетична субтиикокореномическа синергия* (kinetic subtiecocorenomic
synergy)
[субтиикокореномическа
кинетичност*
(subtiecocorenomic
kineticality)], която е формата или още външното състояние на кинетичната субтиикокореномическа енергия* (kinetic subtiecocorenomic еnergy)
(последната в качеството й на субтиикокореномическо съдържание (вж. икокореномическо съдържание) [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния
субтиикокореномически ингредиент] (вж. субтиикокореномическа дейност).
В това взаимоотношение кинетичната субтиикокореномическа енергия е определяща, а кинетичната субтиикокореномическа синергия е решаваща. Кинетичната субтиикокореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикокореномическото възпроизводство кинетична субтиикокореномическа енергия, така че с намалена субтиикокореномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикокореномически
ингредиент, удовлетворяващ определени икономически потребности. При тези
условия свойствата на микроструктурата в кинетичната субтиикокореноми136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа енергия стават свойства на цялостност в кинетичната субтиикокореномическа синергия (на субтиикокореномичеката активност), с което се създават
допълнителни възможности за използване на кинетичния субтиикокореномически ингредиент. При синергетично субтиикокореномическо кинетизиране* (synergetic subtiecocorenomic kinetation) (синергетичното субтиикокореномическо активиране) (вж. субтиикокореномическа дейност и субтиикокореномическа потенциалност) потенциалната субтиикокореномическа синергия
(субтиикокореномическата потенциалност, субтиикокореномическият свитък)
се преобразува в кинетична субтиикокореномическа синергия (в субтиикокореномическа активност) подобно на отпускане на свита пружина, където от
своя страна потенциалната субтиикокореномическа синергия е формата или
още външното състояние на потенциалната субтиикокореномическа енергия
(последната в качеството й на субтиикокореномическо съдържание). {Потенциалната субтиикокореномическа енергия е субтиикокореномическата
енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикокореномическа система (вж. консервативна
икономическа система), така че тя да приведе от дадено фактическо състояние
в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е равна на субтиикокореномическата работа. Кинетичната субтиикокореномическа енергия е субтиикокореномическата енергия на движението на елементите на субтиикокореномическата система (вж. икокореномическа система) при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален субтиикокореномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикокореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикокореномическа конвулвента* (synergetic subtiecocorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн
субтиикокореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален
субтиикокореномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикокореномическа еволвента* (synergetic subtiecocorenomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикокореномическо активиране (преходът от субтиикокореномическа потенциалност към субтиикокореномическа активност) е процес на синергетично субтиикокореномическо разтягане (synergetic subtiecocorenomic
evolsion); други синоними на този процес са синергетична субтиикокореномическа екстензия* (synergetic subtiecocorenomic extension), синергетична
субтиикокореномическа еволвулсия* (synergetic subtiecocorenomic evolvulsion), синергетична субтиикокореномическа деконвулсия* (synergetic subtiecocorenomic deconvulsion).
137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикокореномическата активност са (1) усвояващата субтиикокореномическа активност* (assimilating subtiecocorenomic activity) [входната субтиикокореномическа активност* (input subtiecocorenomic activity)] и (2) създаващата субтиикокореномическа активност* (giving subtiecocorenomic activity)
[изходната субтиикокореномическа активност* (output subtiecocorenomic
activity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикокореномическата активност са:
(1) уницентиталната субтиикокореномическа активност* (unicentital
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. уницентиталната усвояваща субтиикокореномическа активност* (unicentital assimilating subtiecocorenomic activity) и
уницентиталната създаваща субтиикокореномическа активност*
(unicentital giving subtiecocorenomic activity)};
(2)
трансцентиталната
субтиикокореномическа
активност*
(transcentital subtiecocorenomic activity) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща
субтиикокореномическа
активност*
(transcentital
assimilating
subtiecocorenomic activity) и трансцентиталната създаваща субтиикокореномическа активност* (transcentital giving subtiecocorenomic activity)};
(3) инцентиталната субтиикокореномическа активност* (incentital
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. инцентиталната усвояваща субтиикокореномическа активност* (incentital assimilating subtiecocorenomic activity) и
инцентиталната
създаваща
субтиикокореномическа
активност*
(incentital giving subtiecocorenomic activity)};
(4) центиталната субтиикокореномическа активност* (centital
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикокореномическа активност* (centital assimilating subtiecocorenomic activity) и центиталната създаваща субтиикокореномическа активност* (centital giving
subtiecocorenomic activity)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикокореномическата активност са:
(1) унисъзидателната субтиикокореномическа активност* (unimaking
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща субтиикокореномическа активност* (unimaking assimilating subtiecocorenomic activity) и
унисъзидателната създаваща субтиикокореномическа активност*
(unimaking giving subtiecocorenomic activity)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) съзидателната субтиикокореномическа активност* (making
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикокореномическа активност* (making assimilating subtiecocorenomic activity) и съзидателната създаваща субтиикокореномическа активност* (making giving subtiecocorenomic activity)};
(3) изпълнителната субтиикокореномическа активност* (implementary subtiecocorenomic activity) {в т.ч. изпълнителната усвояваща
субтиикокореномическа
активност*
(implementary
assimilating
subtiecocorenomic activity) и изпълнителната създаваща субтиикокореномическа активност* (implementary giving subtiecocorenomic activity)};
(4) творческата субтиикокореномическа активност* (creative
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикокореномическа активност* (creative assimilating subtiecocorenomic activity) и творческата създаваща субтиикокореномическа активност* (creative giving
subtiecocorenomic activity)};
(5) работната субтиикокореномическа активност* (working
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. работната усвояваща субтиикокореномическа активност* (working assimilating subtiecocorenomic activity) и работната създаваща субтиикокореномическа активност* (working giving
subtiecocorenomic activity)};
(6) сътворителната субтиикокореномическа активност* (creating
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. сътворителната усвояваща субтиикокореномическа активност* (creating assimilating subtiecocorenomic activity) и
сътворителната създаваща субтиикокореномическа активност* (creating
giving subtiecocorenomic activity)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикокореномическата активност са:
(1)
възпроизводствената
субтиикокореномическа
активност*
(reproductional subtiecocorenomic activity) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща субтиикокореномическа активност* (reproductional assimilating
subtiecocorenomic activity) и възпроизводствената създаваща субтиикокореномическа активност* (reproductional giving subtiecocorenomic activity)};
(2) производствената субтиикокореномическа активност* (production
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. производствената усвояваща субтиикокореномическа активност* (production assimilating subtiecocorenomic activity) и
производствената създаваща субтиикокореномическа активност*
(production giving subtiecocorenomic activity)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) разменната субтиикокореномическа активност* (exchange
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикокореномическа активност* (exchange assimilating subtiecocorenomic activity) и разменната създаваща субтиикокореномическа активност* (exchange giving
subtiecocorenomic activity)};
(4) разпределителната субтиикокореномическа активност* (distribution subtiecocorenomic activity) {в т.ч. разпределителната усвояваща субтиикокореномическа активност* (distribution assimilating subtiecocorenomic
activity) и разпределителната създаваща субтиикокореномическа
активност* (distribution giving subtiecocorenomic activity)};
(5) потребителната субтиикокореномическа активност* (consumption
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. потребителната усвояваща субтиикокореномическа активност* (consumption assimilating subtiecocorenomic activity)
и потребителната създаваща субтиикокореномическа активност*
(consumption giving subtiecocorenomic activity)};
(6)
стопанствената
субтиикокореномическа
активност*
(proecounirenomizing subtiecocorenomic activity) {в т.ч. стопанствената усвояваща
субтиикокореномическа
активност*
(proecounirenomizing
assimilating subtiecocorenomic activity) и стопанствената създаваща субтиикокореномическа активност* (proecounirenomizing giving subtiecocorenomic
activity)};
(7) следпроизводствената субтиикокореномическа активност* (postproduction subtiecocorenomic activity) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща субтиикокореномическа активност* (post-production assimilating
subtiecocorenomic activity) и следпроизводствената създаваща субтиикокореномическа активност* (post-production giving subtiecocorenomic activity)};
(8) предипотребителната субтиикокореномическа активност*
(before-consumption subtiecocorenomic activity) {в т.ч. предипотребителната
усвояваща субтиикокореномическа активност* (before-consumption assimilating subtiecocorenomic activity) и предипотребителната създаваща
субтиикокореномическа
активност*
(before-consumption
giving
subtiecocorenomic activity)};
(9)
посредническата
субтиикокореномическа
активност*
(intermediationary subtiecocorenomic activity) {в т.ч. посредническата усвояваща субтиикокореномическа активност* (intermediationary assimilating
subtiecocorenomic activity) и посредническата създаваща субтиикокореномическа активност* (intermediationary giving subtiecocorenomic activity)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(10) бизнес субтиикокореномическа активност* (business subtiecocorenomic activity) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикокореномическа
активност* (business assimilating subtiecocorenomic activity) и бизнес създаваща субтиикокореномическа активност* (business giving subtiecocorenomic
activity)};
(11) алокативна субтиикокореномическа активност* (allocative
subtiecocorenomic activity) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикокореномическа активност* (allocative assimilating subtiecocorenomic activity) и алокативна създаваща субтиикокореномическа активност* (allocative giving
subtiecocorenomic activity)}.

СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (subtiecocorenomic activity)
(ки) – във:
субтиикокореномическа активност;
създаваща субтиикокореномическа активност (вж. субтиикокореномическа активност);
усвояваща субтиикокореномическа активност (вж. субтиикокореномическа активност).
СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (subtiecocorenomic action) (*)
– комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа дейност и икотехномическа дейност (общо понятие за икореномическа дейност и икоуниреномическа дейност, които са негови разновидности);
разглеждан като субективна проекция икокореномически процес*
(ecocorenomic process) на преобразуване (вж. икономически процес и икономическо преобразование) (на трансформиране) на някакъв потенциален субтиикокореномически ингредиент* (potential subtiecocorenomic ingredient) в кинестичен субтиикокореномически ингредиент* (kinestic subtiecocorenomic
ingredient) (вж. фиг. 1), при който се създава дейностно субтиикокореномическо благо* (actionary subtiecocorenomic good) (последното същото като субтиикокореномическо благо и като артипрефикасно субтиикокореномическо благо) (вж. икономическо благо и артипрефикасно субтиикокореномическо
благо), притежаващо способността при неговата употреба в крайна сметка да
удовлетварява някакви икономически потребности (същото като ефикасни
икономически потребности) (вж. също субтиикокореномика и икономическа
дейност). Този процес (субтиикокореномическата дейност) е композиция от
два последователни субтиикокореномически процеса: (1) субтиикокореноми141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо кинетизиране* (subtiecocorenomic kinetation) [същото като субтиикокореномическо активиране* (subtiecocorenomic activation)], при който потенциалният субтиикокореномически ингредиент се преобразува в кинетичен
субтиикокореномически ингредиент* (kinetic subtiecocorenomic ingredient)
[потенциалният субтиикокореномически ингредиент е кинетичен субтиикокореномически ингредиент в състояние на свитост, т.е. е субтиикокореномическа конвулвента* (subtiecocorenomic conevulvent), а кинетичният субтиикокореномически ингредиент е разтегнат потенциален субтиикокореномически ингредиент, т.е. е субтиикокореномическа еволвента* (subtiecocorenomic
evolvent), така че тук субтиикокореномическото активиране е процес на субтиикокореномическо разтягане (subtiecocorenomic evolsion); други синоними
на този процес са субтиикокореномическа екстензия* (subtiecocorenomic
extension), субтиикокореномическа еволвулсия* (subtiecocorenomic evolvulsion),
субтиикокореномическа
деконвулсия*
(subtiecocorenomic
deconvulsion)],
и
(2)
субтиикокореномическо
кинестизиране*
(subtiecocorenomic kinestation) [същото като субтиикокореномическо пасивиране* (subtiecocorenomic passivation)], при който кинетичният субтиикокореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в кинестичен субтиикокореномически ингредиент (който е статична
опредметеност на кинетичния субтиикокореномически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика). Така
че в крайна сметка субтиикокореномическата дейност е преобразуване на потенциалния субтиикокореномически ингредиент в кинестичен субтиикокореномически ингредиент [той е процес на преминаване на субтиикокореномическия ингредиент от състояние на статична свитост (подобно на свита пружина) в състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната пружина),
между които две състояния е междинното състояние на разтягаща субтиикокореномическа активност (динамичност, кинетичност) на субтиикокореномическия ингредиент (подобно на разтягането на пружината)].
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ икокореномическа потенциалност;
СБ икокореномически свитък;
потенциална СБ икокореномическа синергия

СБ икокореномическа кинетичност;
СБ икокореномическа активност;
кинекотична СБ икореномическа синергия

СБ икокореномическа кинестичност;
икокореномическо СБ
участие;
кинестична
СБ икокореномическа синергия

Потенциална СБ
икокореномическа
енергия

Кинетична
СБ икокореномическа енергия

Кинестична СБ
икокореномическа
енергия

Потенциална СБ
икокореномическа
динергия

Кинетична
СБ икокореномическа динергия

Кинестична СБ
икокореномическа
динергия

Потенциална СБ
икокореномическа
бинергия

Кинетична
СБ икокореномическа бинергия

Кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

Потенциален СБ
икокореномически
ингредиент

Кинетичен
СБ икокореномически ингредиент

Кинестичен СБ
икокореномически
ингредиент

Синергетична СБ
икокореномическа
дейност

Енергетична СБ
икокореномическа
дейност

Динергетична СБ
икокореномическа
дейност

Бинергетична СБ
икокореномическа
дейност

СБ икокореномическа
дейност

Фиг. 1. Разновидности на субтиикокореномическата дейност според нейната съставност
(СБ – субти)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипотетично, обратният процес на субтиикокореномическата дейност
(на правата субтиикокореномическа дейност) е инверсната субтиикокореномическа дейност (обратната субтиикокореномическа дейност). Инверсната
субтиикокореномическа дейност* (inverse subtiecocorenomic action) е субтиикокореномически процес на преобразуване (на трансформиране) на някакъв
кинестичен субтиикокореномически ингредиент в потенциален субтиикокореномически ингредиент. Този процес (обратната субтиикокореномическата
дейност) е композиция от два последователни субтиикокореномически процеса: (1) субтиикокореномическо декинестизиране* (subtiecocorenomic
dekinestation) [същото като субтиикокореномическо депасивиране*
(subtiecocorenomic depassivation)], при който кинестичният субтиикокореномически ингредиент се преобразува в кинетичен субтиикокореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес, т.е. е динамична разпредметеност на кинестичния субтиикокореномически ингредиент след приключване на процеса) и (2) субтиикокореномическо декинетизиране*
(subtiecocorenomic dekinetation) [същото като субтиикокореномическо дезактивиране* (subtiecocorenomic disactivation)], при който кинетиченият субтиикокореномически ингредиент се преобразува в потенциален субтиикокореномически ингредиент, така че тук субтиикокореномическото дезактивиране е
процес на субтиикокореномическо свиване (subtiecocorenomic convulsion);
други синоними на този процес са субтиикокореномическа интензия*
(subtiecocorenomic
intension),
субтиикокореномическа
конвулсия*
(subtiecocorenomic convulsion), субтиикокореномическа дееволвулсия*
(subtiecocorenomic devolvulsion)]. Така че в крайна сметка обратната субтиикокореномическата дейност е преобразуване на кинестичния субтиикокореномически ингредиент в потенциален субтиикокореномически ингредиент [той е
процес на преминаване на субтиикокореномическия ингредиент от състояние
на статична разтегнатост (подобно на разтегната пружина) в състояние на статична свитост (подобно на свита пружина), между които две състояния е междинното състояние на свиваща субтиикокореномическа дезактивност на субтиикокореномическия ингредиент (подобно на свиването на пружината)].
{Съпоставката между субтиикокореномическото свиване и субтиикокореномическото разтягане изисква уточняване, което води до други важни
субтиикокореномически понятия. При тези два субтиикокореномически процеса (и при постоянни други условия) няма промяна в изразения с еднакви
мерни единици обем на трансформиращия се субтиикокореномически ингредиент. (1) Образно казано, при субтиикокореномическо разтягане*
144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subtiecocorenomic evolsion) (при правия субтиикокореномически процес) потенциалният субтиикокореномически ингредиент преминава в друго “агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но нараства субтиикокореномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна
субтиикокореномическа дифузия* (subtiecocorenomic diffusion) (“разсейващо
субтиикокореномическо разтопяване”) (вж. икономическа дифузия) в поголямо пространство, когато преминава в състояние на кинетичност, като се
преобразува в кинетичен субтиикокореномически ингредиент. Субтиикокореномическото разтягане е само частен случай на субтиикокореномическото
разреждане* (subtiecocorenomic rarefaction) [на намаляване на субтиикокореномическата плътност* (subtiecocorenomic density decreasing)], т.е. субтиикокореномическото разтягане е субтиикокореномическо разреждане, но само
при постоянен обем и нарастващо пространство. Другият частен случай на
субтиикокореномическото разреждане (извън разглеждания тук проблем) е
субтиикокореномическото
декомпресиране
(subtiecocorenomic
decompression): то е субтиикокореномическо разреждане при намаляващ обем
и постоянно пространство. (1) Затова пък, при субтиикокореномическо свиване* (subtiecocorenomic convulsion) (при обратния субтиикокореномически
процес) кинетичният субтиикокореномически ингредиент също преминава в
друго “агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но намалява субтиикокореномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се
своеобразна субтиикокореномическа рефузия* (subtiecocorenomic refusion)
(“събиращо субтиикокореномическо втвърдяване”) (обратна субтиикокореномическа дифузия) в по-малко пространство, когато преминава в състояние на
потенциалност, като се преобразува в потенциален субтиикокореномически
ингредиент. Субтиикокореномическото свиване е само частен случай на
субтиикокореномическото сгъстяване* (subtiecocorenomic condensation) [на
увеличаване на субтиикокореномическата плътност* (subtiecocorenomic
density increasing)], т.е. субтиикокореномическото свиване е субтиикокореномическо сгъстяване, но само при постоянен обем и намаляващо пространство.
Другият частен случай на субтиикокореномическото сгъстяване (извън разглеждания тук проблем) е субтиикокореномическото компресиране*
(subtiecocorenomic compression): то е субтиикокореномическо сгъстяване (чрез
натиск) при нарастващ обем и постоянно пространство. (3) Независимо от
промените в пространството, увеличаването на обема е субтиикокореномическа експанзия* (subtiecocorenomic expansion), а намаляването на обема е
субтиикокореномическа рецесия* (subtiecocorenomic recession). Независимо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от промените в обема, увеличаването на пространството е субтиикокореномическа интервенция* (subtiecocorenomic intervention), а намаляването на
пространството е субтиикокореномическа ретракция* (subtiecocorenomic
retraction) (субтиикокореномическо оттегляне).}
Според специфичностния си състав разновидности на субтиикокореномическата дейност (вж. фиг. 1) са: (1) енергетичната субтиикокореномическа
дейност, (2) синергетичната субтиикокореномическа дейност, (3) динергетичната субтиикокореномическа дейност и (4) бинергетичната субтиикокореномическа дейност.
Енергетична субтиикокореномическа дейност
Eнергетичната субтиикокореномическа дейност* (energetic subtiecocorenomic action) (усвояваща и създаваща) е съдържанието или още
вътрешното състояние на субтиикокореномическата дейност. Тя е и съдържание (вътрешно състояние) на синергетичната субтиикокореномическа дейност (последната в качеството й на субтиикокореномическа форма;
вж. икокореномическа форма). Eнергетичната субтиикокореномическа
дейност (α) е преобразуване на потенциалната субтиикокореномическа
енергия* (potential subtiecocorenomic energy) (усвояваща и създаваща) [потенциалната субтиикокореномическа енергия е субтиикокореномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква
консервативна субтиикокореномическа система (вж. консервативна икономическа система), така че системата да се приведе от дадено фактическо
състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която
(енергия) е равна на субтиикокореномическата работа] в кинестична субтиикокореномическа енергия* (kinestic subtiecocorenomic energy) (усвояваща
и създаваща) и (δ) е композиция от два последователни енергетични субтиикокореномически процеса:
(1) енергетично субтиикокореномическо кинетизиране* (energetic
subtiecocorenomic kinetation) [същото като енергетично субтиикокореномическо активиране* (energetic subtiecocorenomic activation)], при който потенциалната субтиикокореномическа енергия (същото като енергетичен потенциален субтиикокореномически ингредиент) се преобразува в кинетична
субтиикокореномическа енергия* (kinetic subtiecocorenomic energy) (усвояваща и създаваща) (кинетичната субтиикокореномическа енергия е субтиикокореномическата енергия на движението на елементите на субтиикокореномическата система при определена тяхна скорост и е същото като енергетичен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кинетичен субтиикокореномически ингредиент) [енергетичният потенциален субтиикокореномически ингредиент е енергетичен кинетичен субтиикокореномически ингредиент в състояние на енергетична свитост, т.е. е енергетична субтиикокореномическа конвулвента* (energetic subtiecocorenomic
conevulvent), а енергетичният кинетичeн субтиикокореномически ингредиент е
разтегнат енергетичен потенциален субтиикокореномически ингредиент, т.е. е
енергетична субтиикокореномическа еволвента* (energetic subtiecocorenomic evolvent), така че тук енергетичното субтиикокореномическо активиране е процес на енергетично субтиикокореномическо разтягане
(energetic subtiecocorenomic evolsion); други синоними на този процес са енергетична субтиикокореномическа екстензия* (energetic subtiecocorenomic
extension), енергетична субтиикокореномическа еволвулсия* (energetic
subtiecocorenomic evolvulsion), енергетична субтиикокореномическа деконвулсия* (energetic subtiecocorenomic deconvulsion)];
(2) енергетично субтиикокореномическо кинестизиране* (energetic
subtiecocorenomic kinestation) [същото като енергетично субтиикокореномическо пасивиране* (energetic subtiecocorenomic passivation)], при който кинетичната субтиикокореномическа енергия, т.е. енергетичният кинетичeн
субтиикокореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на
процес) се преобразува в кинестична субтиикокореномическа енергия, т.е. в
енергетичен кинестичен субтиикокореномически ингредиент (който е статична опредметеност на енергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика) (кинестичната субтиикокореномическа енергия е кинетичната субтиикокореномическа
енергия в състояние на свитост).
Енергетичният потенциален, енергетичният кинетичен и енергетичният
кинестичен субтиикокореномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за енергетичен субтиикокореномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикокореномическа енергия, кинетичната субтиикокореномическа енергия и кинестичната субтиикокореномическа енергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикокореномическа енергия (subtiecocorenomic energy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикокореномическа дейност
са трансцентиталната енергетична субтиикокореномическа дейност*
(transcentital energetic subtiecocorenomic action), инцентиталната енергетич147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на субтиикокореномическа дейност* (incentital energetic subtiecocorenomic
action), центиталната енергетична субтиикокореномическа дейност*
(centital energetic subtiecocorenomic action) и уницентиталната енергетична
субтиикокореномическа дейност* (unicentital energetic subtiecocorenomic
action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа енергия
са трансцентиталната потенциална субтиикокореномическа енергия*
(transcentital potential subtiecocorenomic energy), инцентиталната потенциална субтиикокореномическа енергия* (incentital potential subtiecocorenomic
energy), центиталната потенциална субтиикокореномическа енергия*
(centital potential subtiecocorenomic energy) и уницентиталната потенциална
субтиикокореномическа енергия* (unicentital potential subtiecocorenomic
energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа енергия са
трансцентиталната кинетична субтиикокореномическа енергия* (transcentital kinetic subtiecocorenomic energy), инцентиталната кинетична
субтиикокореномическа енергия* (incentital kinetic subtiecocorenomic energy),
центиталната кинетична субтиикокореномическа енергия* (centital
kinetic subtiecocorenomic energy) и уницентиталната кинетична субтиикокореномическа енергия* (unicentital kinetic subtiecocorenomic energy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикокореномическа енергия са
трансцентиталната кинестична субтиикокореномическа енергия*
(transcentital kinestic subtiecocorenomic energy), инцентиталната кинестична
субтиикокореномическа енергия* (incentital kinestic subtiecocorenomic
energy), центиталната кинестична субтиикокореномическа енергия* (centital kinestic subtiecocorenomic energy) и уницентиталната кинестична
субтиикокореномическа енергия* (unicentital kinestic subtiecocorenomic
energy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикокореномическа дейност
са унисъзидателната енергетична субтиикокореномическа дейност*
(unimaking energetic subtiecocorenomic action), съзидателната енергетична
субтиикокореномическа дейност* (making energetic subtiecocorenomic
action), изпълнителната енергетична субтиикокореномическа дейност*
(implementary energetic subtiecocorenomic action), творческата енергетична
субтиикокореномическа дейност* (creative energetic subtiecocorenomic
action), работната енергетична субтиикокореномическа дейност* (working
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------energetic subtiecocorenomic action) и сътворителната енергетична субтиикокореномическа дейност* (creating energetic subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа енергия
са унисъзидателната потенциална субтиикокореномическа енергия*
(unimaking potential subtiecocorenomic energy), съзидателната потенциална
субтиикокореномическа енергия* (making potential subtiecocorenomic energy),
изпълнителната потенциална субтиикокореномическа енергия* (implementary potential subtiecocorenomic energy), творческата потенциална
субтиикокореномическа енергия* (creative potential subtiecocorenomic energy),
работната потенциална субтиикокореномическа енергия* (working
potential subtiecocorenomic energy) и сътворителната потенциална субтиикокореномическа енергия* (creating potential subtiecocorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа енергия са
унисъзидателната кинетична субтиикокореномическа енергия* (unimaking
kinetic subtiecocorenomic energy), съзидателната кинетична субтиикокореномическа енергия* (making kinetic subtiecocorenomic energy), изпълнителната кинестична субтиикокореномическа енергия* (implementary kinetic
subtiecocorenomic energy), творческата кинсетична субтиикокореномическа енергия* (creative kinetic subtiecocorenomic energy), работната кинестична субтиикокореномическа енергия* (working kinetic subtiecocorenomic
energy) и сътворителната кинестична субтиикокореномическа енергия*
(creating kinetic subtiecocorenomic energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикокореномическа енергия са
унисъзидателната кинестична субтиикокореномическа енергия* (unimaking kinestic subtiecocorenomic energy), съзидателната кинсетична субтиикокореномическа енергия* (making kinestic subtiecocorenomic energy), изпълнителната кинестична субтиикокореномическа енергия* (implementary kinestic subtiecocorenomic energy), творческата кинсетична субтиикокореномическа енергия* (creative kinestic subtiecocorenomic energy), работната кинестична субтиикокореномическа енергия* (working kinestic subtiecocorenomic
energy) и сътворителната кинестична субтиикокореномическа енергия*
(creating kinestic subtiecocorenomic energy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на енергетичната субтиикокореномическа дейност
са производствената енергетична субтиикокореномическа дейност*
(production energetic subtiecocorenomic action), разменната енергетична субтиикокореномическа дейност* (exchange energetic subtiecocorenomic action),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разпределителната енергетична субтиикокореномическа дейност*
(distribution energetic subtiecocorenomic action) и потребителната енергетична субтиикокореномическа дейност* (consumption exchange energetic
subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа енергия
са производствената потенциална субтиикокореномическа енергия*
(production potential subtiecocorenomic energy), разменната потенциална
субтиикокореномическа енергия* (exchange potential subtiecocorenomic
energy), разпределителната потенциална субтиикокореномическа енергия* (distribution potential subtiecocorenomic energy) и потребителната потенциална субтиикокореномическа енергия* (consumption potential subtiecocorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа енергия са
производствената кинетична субтиикокореномическа енергия* (production
kinetic subtiecocorenomic energy), разменната кинетична субтиикокореномическа енергия* (exchange kinetic subtiecocorenomic energy), разпределителната кинетична субтиикокореномическа енергия* (distribution kinetic
subtiecocorenomic energy) и потребителната кинетична субтиикокореномическа енергия* (consumption kinetic subtiecocorenomic energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикокореномическа енергия са
производствената
кинестична
субтиикокореномическа
енергия*
(production kinestic subtiecocorenomic energy), разменната кинестична субтиикокореномическа енергия* (exchange kinestic subtiecocorenomic energy),
разпределителната
кинестична
субтиикокореномическа
енергия*
(distribution kinestic subtiecocorenomic energy) и потребителната кинестична субтиикокореномическа енергия* (consumption kinestic subtiecocorenomic
energy);
Синергетична субтиикокореномическа дейност
Синергетичната
субтиикокореномическа
дейност*
(synergetic
subtiecocorenomic action) (усвояваща и създаваща) е формата или още външното състояние на субтиикокореномическата дейност. Тя е и форма (външно състояние) на енергетичната субтиикокореномическа дейност (последната в качеството й на субтиикокореномическо съдържание; вж. икокореномическо съдържание). В това взаимоотношение енергетичната субтиикокореномическа дейност е определяща, а синергатичната субтиикокореномическа дейност е решаваща. Синергетичната субтиикокореномическа дейност е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобразуване на потенциалната субтиикокореномическа синергия*
(potential subtiecocorenomic synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като
субтиикокореномическа потенциалност* (subtiecocorenomic potentiality) (усвояваща и създаваща) и като субтиикокореномически свитък* (subtiecocorenomic convolution) (вж. свиващо икономическо преобразувание)] в кинестична субтиикокореномическа синергия* (kinestic subtiecocorenomic
synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като субтиикокореномическа кинестичност* (subtiecocorenomic kinesticality) и като икокореномическо субтиучастие (усвояващо и създаващо)] и е композиция от два последователни синергетични субтиикокореномически процеса: (1) синергетично субтиикокореномическо кинетизиране* (synergetic subtiecocorenomic kinetation) [същото
като синергетично субтиикокореномическо активиране* (synergetic
subtiecocorenomic activation)], при който потенциалната субтиикокореномическа синергия (същото като синергетичен потенциален субтиикокореномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикокореномическа синергия* (kinetic subtiecocorenomic synergy) (усвояваща и създаваща) (същото
като синергетичен кинетичен субтиикокореномически ингредиент) [и същото като субтиикокореномическа кинетичност* (subtiecocorenomic
kineticality) и като субтиикокореномическа активност (усвояваща и създаваща)] [синергетичният потенциален субтиикокореномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикокореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикокореномическа конвулвента* (synergetic subtiecocorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн
субтиикокореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален
субтиикокореномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикокореномическа еволвента* (synergetic subtiecocorenomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикокореномическо активиране е процес на синергетично субтиикокореномическо разтягане (synergetic subtiecocorenomic evolsion); други
синоними на този процес са синергетична субтиикокореномическа екстензия* (synergetic subtiecocorenomic extension), синергетична субтиикокореномическа еволвулсия* (synergetic subtiecocorenomic evolvulsion), синергетична
субтиикокореномическа
деконвулсия*
(synergetic
subtiecocorenomic
deconvulsion)], и (2) синергетично субтиикокореномическо кинестизиране*
(synergetic subtiecocorenomic kinestation) [същото като синергетично субтиикокореномическо пасивиране* (synergetic subtiecocorenomic passivation)], при
който синергетичният кинетичeн субтиикокореномически ингредиент (който е
в състояние на динамика, на процес) се преобразува в синергетичен кинести151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен субтиикокореномически ингредиент (който е статична опредметеност на
синергетичния кинетичен субтиикокореномически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Потенциалната субтиикокореномическа синергия (субтиикокореномическата потенциалност, субтиикокореномическият свитък) е формата или още
външното състояние на потенциалната субтиикокореномическа енергия
(последната в качеството й на субтиикокореномическо съдържание). Тя е и
форма (външно състояние) на потенциалния субтиикокореномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната субтиикокореномическа енергия
е определяща, а потенциалната субтиикокореномическа синергия е решаваща.
Потенциалната субтиикокореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикокореномическото възпроизводство потенциална субтиикокореномическата енергия, така че при нейното активиране да
може с намалена субтиикокореномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикокореномически ингредиент, удовлетворяващ
определени субтиикокореномически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциалната субтиикокореномическа енергия стават свойства на цялостност в потенциалната субтиикокореномическа синергия,
с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния
субтиикокореномически ингредиент (вж. синергетика).
По аналогичен начин кинетичната субтиикокореномическа синергия (субтиикокореномическата кинетичност, субтиикокореномическата активност) е
формата или още външното състояние на кинетичната субтиикокореномическа енергия (последната в качеството й на субтиикокореномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикокореномически ингредиент]. В това взаимоотношение кинетичната субтиикокореномическа енергия е определяща, а кинетичната субтиикокореномическа синергия е
решаваща. Кинетичната субтиикокореномическа синергия е целенасочено и
пълноценно самоорганизирана в субтиикокореномическото възпроизводство
кинетична субтиикокореномическа енергия, така че с намалена субтиикокореномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикокореномически ингредиент, удовлетворяващ определени субтиикокореномически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в
кинетичната субтиикокореномическа енергия стават свойства на цялостност в
кинетичната субтиикокореномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния субтиикокореномически ингредиент.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Също така кинестичната субтиикокореномическа синергия (субтиикокореномическата кинестичност, субтиикокореномическата значимост) е формата или още външното състояние на кинестичната субтиикокореномическа
енергия (последната в качеството й на субтиикокореномическо съдържание
[тя е и форма (външно състояние) на кинестичния субтиикокореномически ингредиент]. Всичко това показва, че икокореномическото субтиучастие е
форма на съществуване на субтиикокореномическата енергия и отношение на
признаване на приложената субтиикокореномическа активност. Тя е кинестично опредметена субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субтиикокореномическа потенциалност.
Синергетичният потенциален, синергетичният кинетичен и синергетичният кинестичен субтиикокореномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за синергетичен субтиикокореномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикокореномическа синергия, кинетичната субтиикокореномическа синергия и кинестичната субтиикокореномическа синергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикокореномическа сиенергия
(subtiecocorenomic syenergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикокореномическа дейност
са трансцентиталната синергетична субтиикокореномическа дейност*
(transcentital synergetic subtiecocorenomic action), инцентиталната синергетична
субтиикокореномическа
дейност*
(incentital
synergetic
subtiecocorenomic action), центиталната синергетична субтиикокореномическа дейност* (centital synergetic subtiecocorenomic action) и уницентиталната синергетична субтиикокореномическа дейност* (unicentital synergetic
subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа синергия
(същото като субтиикокореномическа потенциалност и като субтиикокореномически свитък) са трансцентиталната потенциална субтиикокореномическа синергия* (transcentital potential subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (transcentital subtiecocorenomic potentiality) и като трансцентитален
субтиикокореномически
свитък*
(transcentital
subtiecocorenomic
convolution)], инцентиталната потенциална субтиикокореномическа синергия* (incentital potential subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като
инцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (incentital subtie153
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecocorenomic potentiality) и като инцентитален субтиикокореномически
свитък* (incentital subtiecocorenomic convolution)], центиталната потенциална субтиикокореномическа синергия* (centital potential subtiecocorenomic
synergy) [съответно същото като центитална субтиикокореномическа потенциалност* (ientital subtiecocorenomic potentiality) и като центитален
субтиикокореномически свитък* (centital subtiecocorenomic convolution)] и
уницентиталната потенциална субтиикокореномическа синергия*
(unicentital potential subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като уницентитална
субтиикокореномическа
потенциалност*
(unicentital
subtiecocorenomic potentiality) и като уницентитален субтиикокореномически свитък* (unicentital subtiecocorenomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа синергия
(същото като субтиикокореномическа кинетичност и субтиикокореномическа активност) са трансцентиталната кинетична субтиикокореномическа синергия* (transcentital kinetic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикокореномическа кинетичност
(transcentital subtiecocorenomic kineticality) и като трансцентитална субтиикокореномическа активност* (transcentital subtiecocorenomic activity)], инцентиталната кинетична субтиикокореномическа синергия* (incentital
kinetic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като инцентитална
субтиикокореномическа
кинетичност
(incentital
subtiecocorenomic
kineticality) и като инцентитална субтиикокореномическа активност*
(incentital subtiecocorenomic activity)], центиталната кинетична субтиикокореномическа синергия* (centital kinetic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като центитална субтиикокореномическа кинетичност (centital
subtiecocorenomic kineticality) и като центитална субтиикокореномическа
активност* (centital subtiecocorenomic activity)] и уницентиталната кинетична
субтиикокореномическа
синергия*
(unicentital
kinetic
subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикокореномическа кинетичност (incentital subtiecocorenomic kineticality) и като уницентитална субтиикокореномическа активност* (unicentital
subtiecocorenomic activity)];
[4] разновидности на кинсетичната субтиикокореномическа синергия
(същото като субтиикокореномическа кинестичност и икокореномическо
субтиучастие) (същото като икокореномически субтисубективит) са трансцентиталната
кинестична
субтиикокореномическа
синергия*
(transcentital kinestic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като тран-
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сцентитална
субтиикокореномическа
кинестичност*
(transcentital
subtiecocorenomic kinesticality) и трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като икокореномически субтитрансцентит)], инцентиталната кинестична субтиикокореномическа синергия* (incentital kinestic
subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като инцентитална субтиикокореномическа кинестичност* (incentital subtiecocorenomic kinesticality) и
инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като субтиикокореномически инсцентит)], центиталната кинестична субтиикокореномическа синергия* (centital kinestic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото
като центитална субтиикокореномическа кинестичност* (centital
subtiecocorenomic kinesticality) и центитално икокореномическо субтиучастие) (същото като субтиикокореномически центит)] и уницентиталната
кинестична субтиикокореномическа синергия* (unicentital kinestic
subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикокореномическа кинестичност* (unicentital subtiecocorenomic kinesticality) и
уницентитално икокореномическо субтиучастие) (същото като субтиикокореномически уницентит)].
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикокореномическа дейност
са унисъзидателната синергетична субтиикокореномическа дейност*
(unimaking synergetic subtiecocorenomic action), съзидателната синергетична
субтиикокореномическа дейност* (making synergetic subtiecocorenomic
action), изпълнителната синергетична субтиикокореномическа дейност*
(implementary synergetic subtiecocorenomic action), творческата синергетична
субтиикокореномическа дейност* (creative synergetic subtiecocorenomic
action), работната синергетична субтиикокореномическа дейност*
(working synergetic subtiecocorenomic action) и сътворителната синергетична субтиикокореномическа дейност* (creating synergetic subtiecocorenomic
action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа синергия
(същото като субтиикокореномическа потенциалност и като субтиикокореномически свитък) са унисъзидателната потенциална субтиикокореномическа синергия* (unimaking potential subtiecocorenomic synergy) [съответно
същото като унисъзидателна субтиикокореномическа потенциалност*
(unimaking subtiecocorenomic potentiality) и като унисъзидателен субтиикокореномически свитък* (unimaking subtiecocorenomic convolution)], съзидателната потенциална субтиикокореномическа синергия* (making potential
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като съзидателна субтиикокореномическа потенциалност* (making subtiecocorenomic potentiality) и като
съзидателен субтиикокореномически свитък* (making subtiecocorenomic
convolution)], изпълнителната потенциална субтиикокореномическа синергия* (implementary potential subtiecocorenomic synergy) [съответно същото
като изпълнителна субтиикокореномическа потенциалност* (implementary
subtiecocorenomic potentiality) и като изпълнителен субтиикокореномически
свитък* (implementary subtiecocorenomic convolution)], творческата потенциална
субтиикокореномическа
синергия*
(creative
potential
subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като творческа субтиикокореномическа потенциалност* (creative subtiecocorenomic potentiality) и като
творчески субтиикокореномически свитък* (creative subtiecocorenomic
convolution)], работната потенциална субтиикокореномическа синергия*
(working potential subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като работна
субтиикокореномическа потенциалност* (working subtiecocorenomic
potentiality) и като работен субтиикокореномически свитък* (working
subtiecocorenomic convolution)] и сътворителната субтиикокореномическа
синергия* (creating potential subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като
сътворителна
субтиикокореномическа
потенциалност*
(creating
subtiecocorenomic potentiality) и като сътворителен субтиикокореномически
свитък* (creating subtiecocorenomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа синергия
(същото като субтиикокореномическа кинетичност и субтиикокореномическа активност) са унисъзидателната кинетична субтиикокореномическа синергия* (unimaking kinetic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото
като унисъзидателна субтиикокореномическа кинетичност* (unimaking
subtiecocorenomic kineticality) и унисъзидателна субтиикокореномическа
активност* (unimaking subtiecocorenomic activity)], съзидателната кинетична субтиикокореномическа синергия* (making kinetic subtiecocorenomic
synergy) [съответно същото като съзидателна субтиикокореномическа кинетичност* (making subtiecocorenomic kineticality) и съзидателна субтиикокореномическа активност* (making subtiecocorenomic activity)], изпълнителната кинетична субтиикокореномическа синергия* (implementary
kinetic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като изпълнителна субтиикокореномическа кинетичност* (implementary subtiecocorenomic
kineticality) и изпълнителна субтиикокореномическа активност*
(implementary subtiecocorenomic activity)], творческата кинетична субтии-
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кокореномическа синергия* (creative kinetic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като творческа субтиикокореномическа кинетичност*
(creative subtiecocorenomic kineticality) и творческа субтиикокореномическа
активност* (creative subtiecocorenomic activity)], работната кинетична
субтиикокореномическа синергия* (working kinetic subtiecocorenomic
synergy) [съответно същото като работна субтиикокореномическа кинетичност* (working subtiecocorenomic kineticality) и работна субтиикокореномическа активност* (working subtiecocorenomic activity)] и сътворителната
кинетична
субтиикокореномическа
синергия*
(creating
kinetic
subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като сътворителна субтиикокореномическа кинетичност* (creating subtiecocorenomic kineticality) и сътворителна субтиикокореномическа активност* (creating subtiecocorenomic
activity)];
[4] разновидности на кинестичната субтиикокореномическа синергия
(същото като субтиикокореномическа кинестичност и субтиикокореномическо участие) (вж. икокореномическа субтизначимост, същото като икокореномически субтисубективит) са унисъзидателната кинестична субтиикокореномическа синергия* (unimaking kinestic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна субтиикокореномическа кинестичност* (unimaking subtiecocorenomic kinesticality) и като унисъзидателно икокореномическо субтиучастие (същото като специсъзидателен икокореномически субтисубективит)], съзидателната кинсетична субтиикокореномическа синергия* (making kinestic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото
като съзидателна субтиикокореномическа кинестичност* (making
subtiecocorenomic kinesticality) и като съзидателно икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтисубективит)], изпълнителната
кинестична
субтиикокореномическа
синергия*
(implementary kinestic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като изпълнителна
субтиикокореномическа
кинестичност*
(implementary
subtiecocorenomic kinesticality) и като изпълнително икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтисубективит)],
творческата кинсетична субтиикокореномическа синергия* (creative
kinestic subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като творческа съзидателна
субтиикокореномическа
кинестичност*
(creative
making
subtiecocorenomic kinesticality) и като творческо икокореномическо субтиучастие (същото като творчески икокореномически субтисубективит)], работната кинестична субтиикокореномическа синергия* (working kinestic
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecocorenomic synergy) [съответно същото като работна съзидателна
субтиикокореномическа кинестичност* (working making subtiecocorenomic
kinesticality) и като работно икокореномическо субтиучастие (същото като
работен икокореномически субтисубективит)] и сътворителната кинсетична субтиикокореномическа синергия* (creating kinestic subtiecocorenomic
synergy) [съответно същото като сътворителна субтиикокореномическа кинестичност* (creating subtiecocorenomic kinesticality) и като сътворително
икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтисубективит)].
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на синергетичната субтиикокореномическа дейност
са производствената синергетична субтиикокореномическа дейност*
(production synergetic subtiecocorenomic action), разменната синергетична
субтиикокореномическа дейност* (exchange synergetic subtiecocorenomic
action),
разпределителната
синергетична
субтиикокореномическа
дейност* (distribution synergetic subtiecocorenomic action) и потребителната
синергетична субтиикокореномическа дейност* (consumption exchange
synergetic subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа синергия
са производствената потенциална субтиикокореномическа синергия*
(production potential subtiecocorenomic synergy), разменната потенциална
субтиикокореномическа синергия* (exchange potential subtiecocorenomic
synergy), разпределителната потенциална субтиикокореномическа синергия* (distribution potential subtiecocorenomic synergy) и потребителната потенциална субтиикокореномическа синергия* (consumption potential
subtiecocorenomic synergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа синергия са
производствената
кинетична
субтиикокореномическа
синергия*
(production kinetic subtiecocorenomic synergy), разменната кинетична субтиикокореномическа синергия* (exchange kinetic subtiecocorenomic synergy),
разпределителната
кинетична
субтиикокореномическа
синергия*
(distribution kinetic subtiecocorenomic synergy) и потребителната кинетична
субтиикокореномическа синергия* (consumption kinetic subtiecocorenomic
synergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикокореномическа синергия
са производствената кинестична субтиикокореномическа синергия*
(production kinestic subtiecocorenomic synergy), разменната кинестична суб-
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиикокореномическа синергия* (exchange kinestic subtiecocorenomic synergy),
разпределителната кинестична субтиикокореномическа синергия*
(distribution kinestic subtiecocorenomic synergy) и потребителната кинестична субтиикокореномическа синергия* (consumption kinestic subtiecocorenomic
synergy);
Динергетична субтиикокореномическа дейност
Динергетичната
субтиикокореномическа
дейност*
(dinergetic
subtiecocorenomic action) е общо понятие за енергетична субтиикокореномическа дейност и синергетична субтиикокореномическа дейност: тя е или енергетична субтиикокореномическа дейност, или синергетична субтиикокореномическа дейност, но не и двете, взети заедно в тяхното цялостно единство.
Същото се отнася и за понятието за динергия, което е общо понятие за енергия
и синергия: то е или енергия, или синергия, на не и двете, взети заедно в тяхното цялостно единство. Динергетичната субтиикокореномическа дейност е
преобразуване на потенциалната субтиикокореномическа динергия*
(potential subtiecocorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична
субтиикокореномическа динергия* (kinestic subtiecocorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два последователни динергетични субтиикокореномически процеса: (1) динергетично субтиикокореномическо кинетизиране* (dinergetic subtiecocorenomic kinetation) [същото като динергетично субтиикокореномическо активиране* (dinergetic subtiecocorenomic
activation)], при който потенциалната субтиикокореномическа динергия (същото като динергетичен потенциален субтиикокореномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикокореномическа динергия* (kinetic
subtiecocorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) (същото като динергетичен кинетичен субтиикокореномически ингредиент) [динергетичният потенциален субтиикокореномически ингредиент е динергетичен кинетичен субтиикокореномически ингредиент в състояние на динергетична свитост, т.е. е
динергетична
субтиикокореномическа
конвулвента*
(dinergetic
subtiecocorenomic conevulvent), а динергетичният кинетичeн субтиикокореномически ингредиент е разтегнат динергетичен потенциален субтиикокореномически ингредиент, т.е. е динергетична субтиикокореномическа еволвента* (dinergetic subtiecocorenomic evolvent), така че тук динергетичното субтиикокореномическо активиране е процес на динергетично субтиикокореномическо разтягане (dinergetic subtiecocorenomic evolsion); други синоними на
този процес са динергетична субтиикокореномическа екстензия* (dinergetic
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecocorenomic extension), динергетична субтиикокореномическа еволвулсия* (dinergetic subtiecocorenomic evolvulsion), динергетична субтиикокореномическа деконвулсия* (dinergetic subtiecocorenomic deconvulsion)], и (2) динергетично
субтиикокореномическо
кинестизиране*
(dinergetic
subtiecocorenomic kinestation) [същото като динергетично субтиикокореномическо пасивиране* (dinergetic subtiecocorenomic passivation)], при който динергетичният кинетичeн субтиикокореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в динергетичен кинестичен субтиикокореномически ингредиент (който е статична опредметеност на динергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Динергетичният потенциален, динергетичният кинетичен и динергетичният кинестичен субтиикокореномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за динергетичен субтиикокореномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикокореномическа динергия, кинетичната субтиикокореномическа динергия и кинестичната субтиикокореномическа динергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикокореномическа динергия
(subtiecocorenomic dinergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикокореномическа дейност
са трансцентиталната динергетична субтиикокореномическа дейност*
(transcentital dinergetic subtiecocorenomic action), инцентиталната динергетична
субтиикокореномическа
дейност*
(incentital
dinergetic
subtiecocorenomic action), центиталната динергетична субтиикокореномическа дейност* (centital dinergetic subtiecocorenomic action) и уницентиталната динергетична субтиикокореномическа дейност* (unicentital dinergetic
subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа динергия
са трансцентиталната потенциална субтиикокореномическа динергия*
(transcentital potential subtiecocorenomic dinergy), инцентиталната потенциална субтиикокореномическа динергия* (incentital potential subtiecocorenomic
dinergy), центиталната потенциална субтиикокореномическа динергия*
(centital potential subtiecocorenomic dinergy) и уницентиталната потенциална субтиикокореномическа динергия* (unicentital potential subtiecocorenomic
dinergy);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа динергия са
трансцентиталната кинетична субтиикокореномическа динергия* (transcentital kinetic subtiecocorenomic dinergy), инцентиталната кинетична
субтиикокореномическа динергия* (incentital kinetic subtiecocorenomic
dinergy), центиталната кинетична субтиикокореномическа динергия*
(centital kinetic subtiecocorenomic dinergy) и уницентиталната кинетична
субтиикокореномическа динергия* (unicentital kinetic subtiecocorenomic
dinergy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикокореномическа динергия
са трансцентиталната кинестична субтиикокореномическа динергия*
(transcentital kinestic subtiecocorenomic dinergy), инцентиталната кинестична субтиикокореномическа динергия* (incentital kinestic subtiecocorenomic
dinergy), центиталната кинестична субтиикокореномическа динергия*
(centital kinestic subtiecocorenomic dinergy) и уницентиталната кинестична
субтиикокореномическа динергия* (unicentital kinestic subtiecocorenomic
dinergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикокореномическа дейност
са унисъзидателната динергетична субтиикокореномическа дейност*
(unimaking dinergetic subtiecocorenomic action), съзидателната динергетична
субтиикокореномическа дейност* (making dinergetic subtiecocorenomic
action), изпълнителната* (implementary dinergetic subtiecocorenomic action),
творческата динергетична субтиикокореномическа дейност* (creative
dinergetic subtiecocorenomic action), работната динергетична субтиикокореномическа дейност* (working dinergetic subtiecocorenomic action) и сътворителната динергетична субтиикокореномическа дейност* (creating dinergetic subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа динергия
са унисъзидателната потенциална субтиикокореномическа динергия*
(unimaking potential subtiecocorenomic dinergy), съзидателната потенциална
субтиикокореномическа динергия* (making potential subtiecocorenomic
dinergy), изпълнителната потенциална субтиикокореномическа динергия*
(implementary potential subtiecocorenomic dinergy), творческата потенциална
субтиикокореномическа динергия* (creative potential subtiecocorenomic
dinergy), работната потенциална субтиикокореномическа динергия*
(working potential subtiecocorenomic dinergy) и сътворителната потенциална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикокореномическа динергия* (creating potential subtiecocorenomic
dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа динергия са
унисъзидателната кинетична субтиикокореномическа динергия* (unimaking kinetic subtiecocorenomic dinergy), съзидателната кинетична субтиикокореномическа динергия* (making kinetic subtiecocorenomic dinergy),
изпълнителната
кинетична
субтиикокореномическа
динергия*
(implementary kinetic subtiecocorenomic dinergy), творческата кинетична
субтиикокореномическа динергия* (creative kinetic subtiecocorenomic
dinergy), работната кинетична субтиикокореномическа динергия*
(working kinetic subtiecocorenomic dinergy) и сътворителната кинетична
субтиикокореномическа динергия* (creating kinetic subtiecocorenomic
dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикокореномическа динергия
са унисъзидателната кинестична субтиикокореномическа динергия*
(unimaking kinestic subtiecocorenomic dinergy), съзидателната кинсетична
субтиикокореномическа динергия* (making kinestic subtiecocorenomic
dinergy), изпълнителната кинестична субтиикокореномическа динергия*
(implementary kinestic subtiecocorenomic dinergy), творческата кинсетична
субтиикокореномическа динергия* (creative kinestic subtiecocorenomic
dinergy), работната кинестична субтиикокореномическа динергия*
(working kinestic subtiecocorenomic dinergy) и сътворителната кинсетична
субтиикокореномическа динергия* (creating kinestic subtiecocorenomic
dinergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на динергетичната субтиикокореномическа дейност
са производствената динергетична субтиикокореномическа дейност*
(production dinergetic subtiecocorenomic action), разменната динергетична
субтиикокореномическа дейност* (exchange dinergetic subtiecocorenomic
action),
разпределителната
динергетична
субтиикокореномическа
дейност* (distribution dinergetic subtiecocorenomic action) и потребителната
динергетична субтиикокореномическа дейност* (consumption exchange
dinergetic subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа динергия
са производствената потенциална субтиикокореномическа динергия*
(production potential subtiecocorenomic dinergy), разменната потенциална
субтиикокореномическа динергия* (exchange potential subtiecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dinergy), разпределителната потенциална субтиикокореномическа динергия* (distribution potential subtiecocorenomic dinergy) и потребителната потенциална субтиикокореномическа динергия* (consumption potential subtiecocorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа динергия са
производствената
кинетична
субтиикокореномическа
динергия*
(production kinetic subtiecocorenomic dinergy), разменната кинетична субтиикокореномическа динергия* (exchange kinetic subtiecocorenomic dinergy),
разпределителната
кинетична
субтиикокореномическа
динергия*
(distribution kinetic subtiecocorenomic dinergy) и потребителната кинетична
субтиикокореномическа динергия* (consumption kinetic subtiecocorenomic
dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикокореномическа динергия
са производствената кинестична субтиикокореномическа динергия*
(production kinestic subtiecocorenomic dinergy), разменната кинестична субтиикокореномическа динергия* (exchange kinestic subtiecocorenomic dinergy),
разпределителната кинестична субтиикокореномическа динергия*
(distribution kinestic subtiecocorenomic dinergy) и потребителната кинестична субтиикокореномическа динергия* (consumption kinestic subtiecocorenomic
dinergy);

Бинергетична субтиикокореномическа дейност
Бинергетичната
субтиикокореномическа
дейност*
(binergetic
subtiecocorenomic action) е енергетична субтиикокореномическа дейност и синергетична субтиикокореномическа дейност, взети заедно в тяхното цялостно
единство. Същото се отнася и за понятието за бинергия, което е енергия и синергия, взети заедно в тяхното цялостно единство. Бинергетичната субтиикокореномическа дейност е преобразуване на потенциалната субтиикокореномическа бинергия* (potential subtiecocorenomic binergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична субтиикокореномическа бинергия* (kinestic
subtiecocorenomic binergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два
последователни бинергетични субтиикокореномически процеса: (1) бинергетично субтиикокореномическо кинетизиране* (binergetic subtiecocorenomic
kinetation) [същото като бинергетично субтиикокореномическо активиране* (binergetic subtiecocorenomic activation)], при който потенциалната субтиикокореномическа бинергия (същото като бинергетичен потенциален субтиикокореномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикокоре163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа бинергия* (kinetic subtiecocorenomic binergy) (усвояваща и създаваща) (същото като бинергетичен кинетичен субтиикокореномически ингредиент) [бинергетичният потенциален субтиикокореномически ингредиент е
бинергетичен кинетичен субтиикокореномически ингредиент в състояние на
бинергетична свитост, т.е. е бинергетична субтиикокореномическа конвулвента* (binergetic subtiecocorenomic conevulvent), а бинергетичният кинетичeн
субтиикокореномически ингредиент е разтегнат бинергетичен потенциален
субтиикокореномически ингредиент, т.е. е бинергетична субтиикокореномическа еволвента* (binergetic subtiecocorenomic evolvent), така че тук бинергетичното субтиикокореномическо активиране е процес на бинергетично
субтиикокореномическо разтягане (binergetic subtiecocorenomic evolsion);
други синоними на този процес са бинергетична субтиикокореномическа
екстензия* (binergetic subtiecocorenomic extension), бинергетична субтиикокореномическа еволвулсия* (binergetic subtiecocorenomic evolvulsion), бинергетична субтиикокореномическа деконвулсия* (binergetic subtiecocorenomic
deconvulsion)], и (2) бинергетично субтиикокореномическо кинестизиране*
(binergetic subtiecocorenomic kinestation) [същото като бинергетично субтиикокореномическо пасивиране* (binergetic subtiecocorenomic passivation)], при
който бинергетичният кинетичeн субтиикокореномически ингредиент (който е
в състояние на динамика, на процес) се преобразува в бинергетичен кинестичен субтиикокореномически ингредиент (който е статична опредметеност на
бинергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Бинергетичният потенциален, бинергетичният кинетичен и бинергетичният кинестичен субтиикокореномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за бинергетичен субтиикокореномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикокореномическа бинергия, кинетичната субтиикокореномическа бинергия и кинестичната субтиикокореномическа бинергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикокореномическа бинергия
(subtiecocorenomic binergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикокореномическа дейност
са трансцентиталната бинергетична субтиикокореномическа дейност*
(transcentital binergetic subtiecocorenomic action), инцентиталната бинерге(incentital
binergetic
тична
субтиикокореномическа
дейност*
subtiecocorenomic action), центиталната бинергетична субтиикокореноми164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дейност* (centital binergetic subtiecocorenomic action) и уницентиталната бинергетична субтиикокореномическа дейност* (unicentital binergetic
subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа бинергия
са трансцентиталната потенциална субтиикокореномическа бинергия*
(transcentital potential subtiecocorenomic binergy), инцентиталната потенциална субтиикокореномическа бинергия* (incentital potential subtiecocorenomic
binergy), центиталната потенциална субтиикокореномическа бинергия*
(centital potential subtiecocorenomic binergy) и уницентиталната потенциална субтиикокореномическа бинергия* (unicentital potential subtiecocorenomic
binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа бинергия са
трансцентиталната кинетична субтиикокореномическа бинергия*
(transcentital kinetic subtiecocorenomic binergy), инцентиталната кинетична
субтиикокореномическа бинергия* (incentital kinetic subtiecocorenomic
binergy), центиталната кинетична субтиикокореномическа бинергия*
(centital kinetic subtiecocorenomic binergy) и уницентиталната кинетична
субтиикокореномическа бинергия* (unicentital kinetic subtiecocorenomic
binergy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикокореномическа бинергия
са трансцентиталната кинестична субтиикокореномическа бинергия*
(transcentital kinestic subtiecocorenomic binergy), инцентиталната кинестична субтиикокореномическа бинергия* (incentital kinestic subtiecocorenomic
binergy), центиталната кинестична субтиикокореномическа бинергия*
(centital kinestic subtiecocorenomic binergy) и уницентиталната кинестична
субтиикокореномическа бинергия* (unicentital kinestic subtiecocorenomic
binergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикокореномическа дейност
са унисъзидателната бинергетична субтиикокореномическа дейност*
(unimaking binergetic subtiecocorenomic action), съзидателната бинергетична
субтиикокореномическа дейност* (making binergetic subtiecocorenomic
action), изпълнителната бинергетична субтиикокореномическа дейност*
(implementary binergetic subtiecocorenomic action), творческата бинергетична
субтиикокореномическа дейност* (creative binergetic subtiecocorenomic
action), работната бинергетична субтиикокореномическа дейност*
(working binergetic subtiecocorenomic action) и сътворителната бинергетич165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на субтиикокореномическа дейност* (creating binergetic subtiecocorenomic
action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа бинергия
са унисъзидателната потенциална субтиикокореномическа бинергия*
(unimaking potential subtiecocorenomic binergy), съзидателната потенциална
субтиикокореномическа бинергия* (making potential subtiecocorenomic
binergy), изпълнителната потенциална субтиикокореномическа бинергия*
(implementary potential subtiecocorenomic binergy), творческата потенциална
субтиикокореномическа бинергия* (creative potential subtiecocorenomic
binergy), работната потенциална субтиикокореномическа бинергия*
(working potential subtiecocorenomic binergy) и сътворителната потенциална
субтиикокореномическа бинергия* (creating potential subtiecocorenomic
binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа бинергия са
унисъзидателната кинетична субтиикокореномическа бинергия* (unimaking kinetic subtiecocorenomic binergy), съзидателната кинетична субтиикокореномическа бинергия* (making kinetic subtiecocorenomic binergy),
изпълнителната
кинетична
субтиикокореномическа
бинергия*
(implementary kinetic subtiecocorenomic binergy), творческата кинетична
субтиикокореномическа бинергия* (creative kinetic subtiecocorenomic
binergy), работната кинетична субтиикокореномическа бинергия*
(working kinetic subtiecocorenomic binergy) и сътворителната кинетична
субтиикокореномическа бинергия* (creating kinetic subtiecocorenomic
binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикокореномическа бинергия
са унисъзидателната кинестична субтиикокореномическа бинергия*
(unimaking kinestic subtiecocorenomic binergy), съзидателната кинсетична
субтиикокореномическа бинергия* (making kinestic subtiecocorenomic
binergy), изпълнителната кинестична субтиикокореномическа бинергия*
(implementary kinestic subtiecocorenomic binergy), творческата кинсетична
субтиикокореномическа бинергия* (creative kinestic subtiecocorenomic
binergy), работната кинестична субтиикокореномическа бинергия*
(working kinestic subtiecocorenomic binergy) и сътворителната кинсетична
субтиикокореномическа бинергия* (creating kinestic subtiecocorenomic
binergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:

166

1127

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[1] разновидности на бинергетичната субтиикокореномическа дейност
са производствената бинергетична субтиикокореномическа дейност*
(production binergetic subtiecocorenomic action), разменната бинергетична
субтиикокореномическа дейност* (exchange binergetic subtiecocorenomic
action),
разпределителната
бинергетична
субтиикокореномическа
дейност* (distribution binergetic subtiecocorenomic action) и потребителната
бинергетична субтиикокореномическа дейност* (consumption exchange
binergetic subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикокореномическа бинергия
са производствената потенциална субтиикокореномическа бинергия*
(production potential subtiecocorenomic binergy), разменната потенциална
субтиикокореномическа бинергия* (exchange potential subtiecocorenomic
binergy), разпределителната потенциална субтиикокореномическа бинергия* (distribution potential subtiecocorenomic binergy) и потребителната потенциална субтиикокореномическа бинергия* (consumption potential subtiecocorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикокореномическа бинергия са
производствената
кинетична
субтиикокореномическа
бинергия*
(production kinetic subtiecocorenomic binergy), разменната кинетична субтиикокореномическа бинергия* (exchange kinetic subtiecocorenomic binergy),
разпределителната
кинетична
субтиикокореномическа
бинергия*
(distribution kinetic subtiecocorenomic binergy) и потребителната кинетична
субтиикокореномическа бинергия* (consumption kinetic subtiecocorenomic
binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикокореномическа бинергия
са производствената кинестична субтиикокореномическа бинергия*
(production kinestic subtiecocorenomic binergy), разменната кинестична субтиикокореномическа бинергия* (exchange kinestic subtiecocorenomic binergy),
разпределителната кинестична субтиикокореномическа бинергия*
(distribution kinestic subtiecocorenomic binergy) и потребителната кинестична субтиикокореномическа бинергия* (consumption kinestic subtiecocorenomic
binergy);

Разновидности на субтиикокореномическа дейност
По-долу се посочват разновидности на субтиикокореномическата дейност
(усвояваща и създаваща) (включително и на нейните ингредиенти) според
нейната съставност (освен тези, посочени във фиг. 1), където потенциалният,
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кинетичният и кинестичният субтиикокореномически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за дейностен субтиикокореномически ингредиент* (actionary subtiecocorenomic ingredient).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на субтиикокореномическата дейност са трансцентиталната
субтиикокореномическа
дейност*
(transcentital
subtiecocorenomic action), инцентиталната субтиикокореномическа
дейност* (incentital subtiecocorenomic action), центиталната субтиикокореномическа дейност* (centital subtiecocorenomic action) и уницентиталната
субтиикокореномическа дейност* (unicentital subtiecocorenomic action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикокореномически ингредиент са трансцентиталният потенциален субтиикокореномически ингредиент* (transcentital potential subtiecocorenomic ingredient), инцентиталният
потенциален субтиикокореномически ингредиент* (incentital potential
subtiecocorenomic ingredient), центиталният потенциален субтиикокореномически ингредиент* (centital potential subtiecocorenomic ingredient) и уницентиталният потенциален субтиикокореномически ингредиент*
(unicentital potential subtiecocorenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния субтиикокореномически ингредиент
са трансцентиталният кинетичен субтиикокореномически ингредиент*
(transcentital kinetic subtiecocorenomic ingredient), инцентиталният кинетичен субтиикокореномически ингредиент* (incentital kinetic subtiecocorenomic
ingredient), центиталният кинетичен субтиикокореномически ингредиент* (centital kinetic subtiecocorenomic ingredient) и уницентиталният кинетичен
субтиикокореномически
ингредиент*
(unicentital
kinetic
subtiecocorenomic ingredient);
[4] разновидности на кинсетичния субтиикокореномически ингредиент
са трансцентиталният кинестичен субтиикокореномически ингредиент*
(transcentital kinestic subtiecocorenomic ingredient), инцентиталният кинестичен
субтиикокореномически
ингредиент*
(incentital
kinestic
subtiecocorenomic ingredient), центиталният кинестичен субтиикокореномически ингредиент* (centital kinestic subtiecocorenomic ingredient) и уницентиталният кинестична субтиикокореномически ингредиент* (unicentital
kinestic subtiecocorenomic ingredient).
Разновидностите на трансцентиталната субтиикокореномическа
дейност инцентиталната субтиикокореномическа дейност, центитал168
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната субтиикокореномическа дейност и уницентиталната субтиикокореномическа дейност според тяхната съставност (включително и на рените
ингредиенти) са посочени във фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЦ СБ икокореномическа потенциалност;
ТЦ СБ икокореномически свитък;
ТЦ СБ потенциална
икокореномическа
синергия

ТЦ СБ икокореномическа кинетичност;
ТЦ СБ икокореномическа активност;
ТЦ кинетична СБ
икокореномическа
синергия

ТЦ СБ икокореномическа кинестичност;
ТЦ икокореномическо
СБ участие;
ТЦ кинестична СБ
икокореномическа
синергия

ТЦ потенциална СБ
икокореномическа
енергия

ТЦ кинетична СБ
икокореномическа
енергия

ТЦ кинестична СБ
икокореномическа
енергия

ТЦ енергетична
СБ икокореномическа дейност

ТЦ потенциална СБ
икокореномическа
динергия

ТЦ кинетична СБ
икокореномическа
динергия

ТЦ кинестична СБ
икокореномическа
динергия

ТЦ динергетична
СБ икокореномическа дейност

ТЦ потенциална СБ
икокореномическа
бинергия

ТЦ кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

ТЦ кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

ТЦ бинергетична
СБ икокореномическа дейност

ТЦ потенциален СБ
икокореномически
ингредиент

ТЦ кинетичен СБ
икокореномически
ингредиент

ТЦ кинестичен СБ
икокореномически
ингредиент

ТЦ СБ
икокореномическа дейност

ТЦ синергетична
СБ икокореномическа
дейност

Фиг. 2. Разновидности на трансцентиталната субтиикокореномическа дейност според нейната
съставност (ТЦ – трансцентитален; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЦ СБ икокореномическа потенциалност;
ИЦ СБ икокореномичес-ки свитък;
ИЦ потенциална СБ
икокореномическа
синергия

ИЦ СБ икокореномическа кинетичност;
ИЦ икокореномическа
СБ активност;
ИЦ кинетична СБ
икокореномическа
синергия

ИЦ СБ икокореномическа кинестичност;
ИЦ икокореномическо
СБ участие;
ИЦ кинестична СБ
икокореномическа
синергия

ИЦ потенциална СБ
икокореномическа
енергия

ИЦ кинетична СБ
икокореномическа
енергия

ИЦ кинестична СБ
икокореномическа
енергия

ИЦ енергетична
СБ икокореномическа дейност

ИЦ потенциална СБ
икокореномическа
динергия

ИЦ кинетична СБ
икокореномическа
динергия

ИЦ кинестична СБ
икокореномическа
динергия

ИЦ динергетична
СБ икокореномическа дейност

ИЦ потенциална СБ
икокореномическа
бинергия

ИЦ кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

ИЦ кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

ИЦ бинергетична
СБ икокореномическа дейност

ИЦ потенциален СБ
икокореномически
ингредиент

ИЦ кинетичен СБ
икокореномически
ингредиент

ИЦ кинестичен СБ
икокореномически
ингредиент

ИЦ СБ
икокореномическа дейност

ИЦ синергетична
СБ икокореномическа
дейност

Фиг. 3. Разновидности на инцентиталната субтиикокореномическа дейност според нейната съставност (ИЦ – инцентитален; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦТ СБ икокореномическа потенциалност;
ЦТ СБ икокореномически свитък;
ЦТ потенциална СБ
икокореномическа
синергия

ЦТ СБ икокореномическа кинетичност;
ЦТ СБ икокореномическа активност;
ЦТ кинетична СБ
икокореномическа
синергия

ЦТ СБ икокореномическа кинестичност;
ЦТ икокореномическо
СБ участие;
ЦТ кинестична СБ
икокореномическа
синергия

ЦТ потенциална СБ
икокореномическа
енергия

ЦТ кинетична СБ
икокореномическа
енергия

ЦТ кинестична СБ
икокореномическа
енергия

ЦТ потенциална СБ
икокореномическа
динергия

ЦТ кинетична СБ
икокореномическа
динергия

ЦТ кинестична СБ
икокореномическа
динергия

ЦТ динергетична
СБ икокореномическа дейност

ЦТ потенциална СБ
икокореномическа
би-нергия

ЦТ кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

ЦТ кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

ЦТ би-нергетична
СБ икокоре номическа дейност

ЦТ потенциален СБ
икокореномически
ингредиент

ЦТ кинетичен СБ
икокореномически
ингредиент

ЦТ кинестичен СБ
икокореномически
ингредиент

ЦТ СБ
икокореномическа дейност

ЦТ синергетична
СБ икокореномическа
дейност

ЦТ енергетична СБ
икокореномическа
дейност

Фиг. 4. Разновидности на центиталната субтиикокореномическа дейност според нейната
съставност (ЦТ – центитален; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЦ СБ икокореномическа потенци-алност;
УЦ СБ икокореномичес-ки свитък;
УЦ потенциална СБ
икокореномическа
синергия

УЦ СБ икокореномическа кине тичност;
УЦ СБ икокореномическа активност;
УЦ кинетична СБ
икокореномическа
синергия

УЦ СБ икокореномическа кинести -чност;
УЦ икокореномическо
СБ участие;
УЦ кинестична СБ
икокореномическа
синергия

УЦ потенциална СБ
икокореномическа
енергия

УЦ кинетична СБ
икокореномическа
енергия

УЦ кинестична СБ
икокореномическа
енергия

УЦ енергетична
СБ икокореномическа дейност

УЦ потенциална СБ
икокореномическа
динергия

УЦ кинетична СБ
икокореномическа
динергия

УЦ кинестична СБ
икокореномическа
динергия

УЦ динергетична
СБ икокореномическа дейност

УЦ потенциална СБ
икокореномическа
би-нергия

УЦ кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

УЦ кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

УЦ би-нергетична
СБ икокореномическа дейност

УЦ потенциален СБ
икокореноми-чески
ингредиент

УЦ кинетичен СБ
икокореномически
ингредиент

УЦ кинестичен СБ
икокореномически
ингредиент

УЦ СБ
икокореномическа дейност

УЦ синергетична
СБ икокореномическа
дейност

Фиг. 5. Разновидности на уницентиталната субтиикокореномическа дейност според нейната
съставност (УЦ – уницентитален; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на субтиикокореномическата дейност са унисъзидателната субтиикокореномическа дейност* (unimaking subtiecocorenomic
action), съзидателната субтиикокореномическа дейност* (making
subtiecocorenomic
action),
изпълнителната
субтиикокореномическа
дейност* (implementary subtiecocorenomic action), творческата субтиикокореномическа дейност* (creative subtiecocorenomic action), работната субтиикокореномическа дейност* (working subtiecocorenomic action) и сътворителната субтиикокореномическа дейност* (creating subtiecocorenomic
action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикокореномически ингредиент са унисъзидателният потенциален субтиикокореномически ингредиент* (unimaking potential subtiecocorenomic ingredient), съзидателният потенциален субтиикокореномически ингредиент* (making potential
subtiecocorenomic ingredient), изпълнителният потенциален субтиикокореномически ингредиент* (implementary potential subtiecocorenomic ingredient),
творческият потенциален субтиикокореномически ингредиент* (creative
potential subtiecocorenomic ingredient), работният потенциален субтиикокореномически ингредиент* (working potential subtiecocorenomic ingredient) и
сътворителният потенциален субтиикокореномически ингредиент*
(creating potential subtiecocorenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния субтиикокореномически ингредиент
саунисъзидателният кинетичен субтиикокореномически ингредиент*
(unimaking kinetic subtiecocorenomic ingredient), съзидателният кинетичен
субтиикокореномически ингредиент* (making kinetic subtiecocorenomic
ingredient), изпълнителният кинетичен субтиикокореномически ингредиент* (implementary kinetic subtiecocorenomic ingredient), творческият кинетичен
субтиикокореномически
ингредиент*
(creative
kinetic
subtiecocorenomic ingredient), работният кинетичен субтиикокореномически ингредиент* (working kinetic subtiecocorenomic ingredient) и сътворителният кинетичен субтиикокореномически ингредиент* (creating kinetic
subtiecocorenomic ingredient);
[4] разновидности на кинестичния субтиикокореномически ингредиент
са унисъзидателният кинестичен субтиикокореномически ингредиент*
(unimaking kinestic subtiecocorenomic ingredient), съзидателният кинсетичен
субтиикокореномически ингредиент* (making kinestic subtiecocorenomic
ingredient), изпълнителният кинестичен субтиикокореномически ингреди174
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (implementary kinestic subtiecocorenomic ingredient), творческият кинсетичен
субтиикокореномически
ингредиент*
(creative
kinestic
subtiecocorenomic ingredient), работният кинестичен субтиикокореномически ингредиент* (working kinestic subtiecocorenomic ingredient) и сътворителният кинсетичен субтиикокореномически ингредиент* (creatingkinestic
subtiecocorenomic ingredient).
Разновидностите на унисъзидателната субтиикокореномическа
дейност, съзидателната субтиикокореномическа дейност, изпълнителната субтиикокореномическа дейност, творческата субтиикокореномическа дейност, работната субтиикокореномическа дейност и сътворителната субтиикокореномическа дейност според тяхната съставност
(включително и на рените ингредиенти) са посочени във фиг. 6, фиг. 7, фиг. 8,
фиг. 9, фиг. 10 и фиг. 11.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС СБ икокореномическа потенци-алност;
УС СБ икокореномичес-ки свитък;
УС потенциална СБ
икокореномическа
синергия

УС СБ икокореномическа кинетичност;
УС СБ икокореномическа активност;
УС кинетична СБ
икокореномическа
синергия

УС СБ икокореномическа кинестичност;
УС икокореномическо СБ участие;
УС кинестична СБ
икокореномическа
синергия

УС потенциална СБ
икокореномическа
енергия

УС кинетична СБ
икокореномическа
енергия

УС кинестична СБ
икокореномическа
енергия

УС енергетична
СБ икокоремиче
ска
дейност

УС потенциална СБ
икокореномическа
динергия

УС кинетична СБ
икокореномическа
динергия

УС кинестична СБ
икокореномическа
динергия

УС динергетична
СБ икокореномическа дейност

УС потенциална СБ
икокореномическа
бинергия

УС кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

УС кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

УС бинергетична
СБ икокореномическа дейност

УС потенциален СБ
икокореномически
ингредиент

УС кинетичен СБ
икокореномически
ингредиент

УС кинестичен СБ
икокореномически
ингредиент

УС СБ
икокореномическадейност

УС синергетична
СБ икокореномическа
дейност

Фиг. 6. Разновидности на унисъзидателната субтиикокореномическа дейност според нейната
съставност (УС – унисъзидателен; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ СБ икокореномическа потенци-алност;
СЗ СБ икокореномичес-ки свитък;
СЗ потенциална СБ
икокореномическа
синергия

СЗ СБ икокореномическа кинетичност;
СЗ СБ икокореномическа активност;
СЗ кинетична СБ икокореномическа синергия

СЗ СБ икокореномическа кинестичност;
СЗ икокореномическо
СБ участие;
СЗ кинестична СБ
икокореномическа
синергия

СЗ потенциална СБ
икокореномическа
енергия

СЗ кинетична СБ
икокореномическа
енергия

СЗ кинестична СБ
икокореномическа
енергия

СЗ потенциална СБ
икокореномическа
динергия

СЗ кинетична СБ
икокореномическа
динергия

СЗ кинестична СБ
икокореномическа
динергия

СЗ динергетична
СБ икокореномическа дейност

СЗ потенциална СБ
икокореномическа
бинергия

СЗ кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

СЗ кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

СЗ би-нергетична
СБ икокореномическа дейност

СЗ потенциален СБ
икокореноми-чески
ингредиент

СЗ кинетичен СБ
икокореномически
ингредиент

СЗ кинестичен СБ
икокореномически
ингредиент

СЗ СБ
икокореномическа дейност

СЗ синергетична
СБ икокореномическа
дейност

СЗ енергетична СБ
икокореномическа
дейност

Фиг. 7. Разновидности на съзидателната субтиикокореномическа дейност според нейната
съставност (СЗ – съзидателен; СБ – субти)
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП СБ икокореномическа потенциалност;
ИП СБ икокореномически свитък;
ИП потенциална СБ
икокореномическа
синергия

ИП СБ икокорено-мическа кинетич-ност;
ИП СБ икокореномическа активност;
ИП кинетична СБ
икокореномическа
синергия

ИП СБ икокореномическа кинестичност;
ИП икокореномическо
СБ участие;
ИП кинестична икокореномическа СБ
синергия

ИП синергетична
СБ икокореномическа
дейност

ИП потенциална СБ
икокореномическа
енергия

ИП кинетична СБ
икокореномическа
енергия

ИП кинестична СБ
икокореномическа
енергия

ИП енергетична
СБ икокореномическа дейност

ИП потенциална СБ
икокореномическа
динергия

ИП кинетична СБ
икокореномическа
динергия

ИП кинестична СБ
икокореномическа
динергия

ИП динергетична
СБ икокореномическа
дейност

ИП потенциална СБ
икокореномическа
би-нергия

ИП кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

ИП кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

ИП бинергетична
СБ икокореномическа дейност

ИП потенциален СБ
икокореноми-чески
ингредиент

ИП кинетичен СБ
икокореномически
ингредиент

ИП кинестичен СБ
икокореномически
ингредиент

ИП СБ
икокореномическа дейност

Фиг. 8. Разновидности на изпълнителната субтиикокореномическа дейност според нейната
съставност (ИП – изпълнителен; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ СБ икокореномическа потенци-алност;
ТЧ СБ икокореномически свитък;
ТЧ потенциална СБ
икокореномическа
синергия

ТЧ СБ икокореномическа кинетичност;
ТЧ СБ икокореномическа активност;
ТЧ кинетична СБ
икокореномическа
синергия

ТЧ СБ икокореномическа кинестичност;
ТЧ икокореномическо
СБ участие;
ТЧ кинестична СБ
икокореномическа
синергия

ТЧ синергетична
СБ икокореномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икокореномическа
енергия

ТЧ кинетична СБ
икокореномическа
енергия

ТЧ кинестична СБ
икокореномическа
енергия

ТЧ енергетична СБ
икокореномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икокореномическа
динергия

ТЧ кинетична СБ
икокореномическа
динергия

ТЧ кинестична СБ
икокореномическа
динергия

ТЧ потенциална СБ
икокореномическа
би-нергия

ТЧ кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

ТЧ кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

ТЧ бинергетична
СБ икокореномическа
дейност

ТЧ потенциален СБ
икокореноми-чески
ингредиент

ТЧ кинетичен СБ
икокореномически
ингредиент

ТЧ кинестичен СБ
икокореномически
ингредиент

ТЧ СБ
икокореномическа дейност

ТЧ динергетична
икокореСБ
номическа
дейност

Фиг. 9. Разновидности на творческата субтиикокореномическа дейност според нейната
съставност (ТЧ – творчески; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ СБ икокореномическа потенци-алност;
РБ СБ икокореномичес-ки свитък;
РБ потенциална СБ
икокореномическа
синергия

РБ СБ икокореномическа кинетичност;
РБ СБ икокореномичес-ка активност;
РБ кинетична СБ икокореномическа синергия

РБ СБ икокореномическа кинестичност;
РБ икокореномическо
СБ участие;
РБ кинестична СБ
икокореномическа
синергия

РБ синергетична
СБ икокореномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икокореномическа
енергия

РБ кинетична СБ
икокореномическа
енергия

РБ кинестична СБ
икокореномическа
енергия

РБ енергетична СБ
икокореномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икокореномическа
динергия

РБ кинетична СБ
икокореномическа
динергия

РБ кинестична СБ
икокореномическа
динергия

РБ динергетична
СБ икокореномическа дейност

РБ потенциална СБ
икокореномическа
бинергия

РБ кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

РБ кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

РБ бинеретична СБ
икокореномическа
дейност

РБ потенциален СБ
икокореномически
ингредиент

РБ СБ кинетичен
икокореномически
ингредиент

РБ СБ кинестичен
икокореномически
ингредиент

РБ СБ
икокореномическа дейност

Фиг. 10. Разновидности на работната субтиикокореномическа дейност според нейната
съставност (РБ – работен; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ СБ
икокореномическа
потенциалност;
СТВ СБ
икокореномически
свитък;
СТВ потенциална СБ
икокореномическа
синергия

СТВ СБ
икокореномическа
кинетичност;
СТВ СБ
икокореномическа
активност;
СТВ кинетична СБ
икокореномическа
синергия

СТВ СБ
икокореномическа
кинестичност;
СТВ икокореномическо
СБ участие;
СТВ кинестична СБ
икокореномическа
синергия

СТВ синергетична
СБ икокореномическа
дейност

СТВ потенциална
СБ икокореномическ
а енергия

СТВ кинетична СБ
икокореномическа
енергия

СТВ кинестична
СБ икокореномическа енергия

СТВ енергетична
СБ икокореномическа дейност

СТВ потенциална СБ
икокореномическа
динергия

СТВ кинетична СБ
икокореномическа
динергия

СТВ кинестична СБ
икокореномическа
динергия

СТВ динергетична СБ икокореномическа дейност

СТВ потенциална СБ
икокореномическа
бинергия

СТВ кинетична СБ
икокореномическа
бинергия

СТВ кинестична СБ
икокореномическа
бинергия

СТВ бинергетична СБ
икокореномическа
дейност

СТВ потенциален
СБ икокореномически ингредиент

СТВ кинетичен СБ
икокореномически
ин-редиент

СТВ кинестичен
СБ икокореномически ингредиент

СТВ СБ
икокореномическа дейност

Фиг. 11. Разновидности на сътворителната субтиикокореномическа дейност според нейната съставност (СТВ – сътворителен; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на субтиикокореномическата дейност, посочени в табл. 1.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субтиикокореномическата дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (СИКРД – субтиикокореномическа дейност)
Уницентитална СИКРД

Инцентитална СИКРД

Центитална
СИКРД

[цялостна определеност на
СИКРД]

Трансцентитална
СИКРД
[вътрешна определеност на
СИКРД]

[външна определеност на
СИКРД]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа
същност)

(вид икокореномическо явление)

[общо понятие за определност на
СИКРД]
(вид икокореномически
диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
СИКРД
[общо състояние на цялостната определеност на
СИКРД]
(вид специфант на икокореномически
диспозит)

Сътворител-на
(пригодна)
трансцентитална СИКРД
[общо състояние на вътрешната определеност на СИКРД]

Сътворител-на
(пригодна)
центитална
СИКРД
[общо състояние на общата
определеност
на СИКРД]

(вид специфант на икокореномическа
същност)

Сътворител-на
(пригодна) инцентитална
СИКРД
[общо състояние на външната определеност на
СИКРД]
(вид специфант на икокореномическо явление)

Работна (сметна) уницентитална СИКРД
Работна (смет[работно външна) СИКРД
но състояние на
[работно външцялостната опно състояние на
ределеност на
СИКРД]
СИКРД]
(разновидност на
икокореномичес- (разновидност
ка форма)
на форма на

Работна (сметна) трансцентитална СИКРД
[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
СИКРД]

Работна (сметна) инцентитална СИКРД
[работно външно състояние
на външната
определеност
на СИКРД]

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

Работна
(сметна) центитална
СИКРД
[работно външно състояние на общата
определеност
на СИКРД]
(разновидност на форма
на икокореномически диспозант)

Субтиикокореномическа
дейност
(СИКРД)

Сътворителна
(пригодна)
СИКРД
[общо понятие
за състояние на
СИКРД]
(вид икокореномически специфант)

икокореномически диспозит)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
СИКРД
[творческо
външно състояние на
СИКРД]
(разновидност на
икокореномическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
СИКРД
[външно състояние на
СИКРД]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
СИКРД
[вътрешно състояние на
СИКРД]
(вид икокореномическо съдържание)

Творческа (ползваема) уницентитална СИКРД
[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
СИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

Творческа (ползваема) трансцентитална
СИКРД
[творческо
външно състояние на вътрешната определеност на СИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

Творческа
(ползваема)
инцентитална
СИКРД
[творческо
външно състояние на външната определеност на
СИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

Творческа
(полз-ваема)
центитал-на
СИКРД
[творческо
външно състояние на общата определеност на
СИКРД]
(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
СИКРД
[външно състояние на цялостната определеност на
СИКРД]
(вид форма на
икокореномически диспозит)

Изпълнител-на
(задоволяваща)
трансцентитална СИКРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
СИКРД]
(вид форма на
икокореномическа същност)

Изпълнител-на
(задоволяваща) инцентитална СИКРД
[външно състояние на
външната определеност на
СИКРД]
(вид форма на
икокореномическо явление)

Изпълнител-на
(задоволяваща)
центитална
СИКРД
[външно състояние на общата определеност на
СИКРД]
(вид форма на
икокореномически диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
СИКРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИКРД]
(вид съдържание на икокореномически
диспозит)

Съзидателна
(изгодна) транс-цен.титална
СИКРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
СИКРД]
(вид съдържание на икокореномическа същност)

Съзидател-на
(изгодна) инцентитална
СИКРД
[вътрешно състояние на
външната определе-ност на
СИКРД]
(вид съдържание на икокореномическо
явление)

Съзидателна
(изгодна) центитална
СИКРД
[вътрешно
състояние на
общата определеност на
СИКРД]
(вид съдържание на икокореномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидател- Унисъзидател- Унисъзидате(удовлетворява- на (удовлетвона (удовлетволна (удовлетща) уницентиряваща) транс- ряваща) инцен- воряваща) ценУнисъзидателна
тална СИКРД
центитална
титална
титална
(удовлетворяСИКРД
СИКРД
СИКРД
ваща) СИКРД
[цялостно със[цялостно със[цялостно със- [цялостно със[цялостно състояние на цятояние на въттояние на
тояние на обтояние на
лостната опре- решната опреде- външната опщата опредеСИКРД]
деленост на
леност на
ределеност на
леност на
(вид икокореноСИКРД]
СИКРД]
СИКРД]
СИКРД]
мически специ(вид специфит
(вид специфит
(вид специ(вид специфит
фит)
на икокоренона икокоренофит на икоко- на икокореномически диспомическа същреномическо
мически диспозит)
ност)
явление)
зант)

Усвояваща и създаваща субтиикокореномическа дейност
Субтиикокореномическата дейност е насочено към удовлетворяване на
икономическите потребности преобразуване на входния субтиикокореномически ингредиент в изходен субтиикокореномически ингредиент в съответствие с правилото, което задава операторът на субтиикокореномическата
система (вж. оператор на икономическата система). Ролята на входен ингредиент се изпълнява от субтиикокореномическия ресурс (вж. икономически
ресурс), който се абсорбира и усвоява в субтиикокореномическата дейност, а
на изходен ингредиент – от субтиикокореномическия резултат (вж. икономически резултат), който се създава и отделя от субтиикокореномическата
дейност. В този смисъл субтиикокореномическата дейност има две страни,
свързани в неразривно едивство: (1) усвояваща субтиикокореномическа
дейност* (assimilating subtiecocorenomic action) [при която входният субтиикокореномически ингредиент (субтиикокореномическият ресурс) е усвояван
субтиикокореномически ингредиент* (assimilated subtiecocorenomic ingredient)] и (2) създаваща субтиикокореномическа дейност* (giving
subtiecocorenomic action) [при която изходният субтиикокореномически ингредиент (субтиикокореномическият резултат) е създаван субтиикокореномически ингредиент* (gived subtiecocorenomic ingredient)].
Според специфичностния си състав (1) разновидности на усвояващата
субтиикокореномическа дейност са енергетичната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (energetic assimilating subtiecocorenomic action), синергетичната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (synergetic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------assimilating subtiecocorenomic action), динергетичната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (dinergetic assimilating subtiecocorenomic action) и
бинергетичната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (binergetic
assimilating subtiecocorenomic action), а (2) разновидности на създаващата субтиикокореномическа дейност са енергетичната създаваща субтиикокореномическа дейност* (energetic giving subtiecocorenomic action), синергетичната създаваща субтиикокореномическа дейност* (synergetic giving
subtiecocorenomic action), динергетичната създаваща субтиикокореномическа дейност* (dinergetic giving subtiecocorenomic action) и бинергетичната
създаваща субтиикокореномическа дейност* (binergetic giving subtiecocorenomic action).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(1) разновидности на усвояващата субтиикокореномическа дейност са трансцентиталната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (transcentital
assimilating subtiecocorenomic action), инцентиталната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (incentital assimilating subtiecocorenomic action),
центиталната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (centital
assimilating subtiecocorenomic action) и уницентиталната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (unicentital assimilating subtiecocorenomic action),
а (2) разновидности на създаващата субтиикокореномическа дейност са трансцентиталната създаваща субтиикокореномическа дейност* (transcentital
giving subtiecocorenomic action), инцентиталната създаваща субтиикокореномическа дейност* (incentital giving subtiecocorenomic action), центиталната създаваща субтиикокореномическа дейност* (centital giving
subtiecocorenomic action) и уницентиталната създаваща субтиикокореномическа дейност* (unicentital giving subtiecocorenomic action).
Според ценностната икономическа ингредиентност: (1) разновидности
на усвояващата субтиикокореномическа дейност са съзидателната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (making assimilating subtiecocorenomic
action), унисъзидателната усвояваща субтиикокореномическа дейност*
(unimaking assimilating subtiecocorenomic action), косъзидателната усвояваща
субтиикокореномическа дейност* (comaking assimilating subtiecocorenomic
action), фосъзидателната усвояваща субтиикокореномическа дейност*
(fomaking assimilating subtiecocorenomic action), творческата усвояваща субтиикокореномическа дейност* (creative assimilating subtiecocorenomic action)
и работната усвояваща субтиикокореномическа дейност* (working
assimilating subtiecocorenomic action), а (2) разновидности на създаващата суб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиикокореномическа дейност са съзидателната създаваща субтиикокореномическа дейност* (making giving subtiecocorenomic action), унисъзидателната създаваща субтиикокореномическа дейност* (unimaking giving
subtiecocorenomic action), косъзидателната създаваща субтиикокореномическа дейност* (comaking giving subtiecocorenomic action), фосъзидателната
създаваща
субтиикокореномическа
дейност*
(fomaking
giving
subtiecocorenomic action), творческата създаваща субтиикокореномическа
дейност* (creative giving subtiecocorenomic action) и работната създаваща
субтиикокореномическа дейност* (working giving subtiecocorenomic action).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на усвояващата субтиикокореномическа дейност, посочени в табл. 2, и разновидности на създаващата субтиикокореномическа дейност, посочени в табл. 3. Допълнителните
обяснения, дадени в табл. 1, са валидни и за таблици 2 и 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на усвояващата субтиикокореномическа дейност едновременно според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа
ингредиентност (УСИКРД – усвояваща субтиикокореномическа дейност)
Усвояваща
субтиикокореномическа
дейност
(УСИКРД)

Уницентитална ТрансцентиталУСИКРД
на УСИКРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
УСИКРД]
УСИКРД]

Инцентитална
УСИКРД
[външна определеност на
УСИКРД]

Центитална
УСИКРД
[общо понятие
за определност
на УСИКРД]

Сътворителна
(пригодна)
УСИКРД
[общо понятие
за състояние
на УСИКРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
УСИКРД
УСИКРД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
УСИКРД]
УСИКРД]

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
УСИКРД
[общо състояние на външната определеност
на УСИКРД]

Сътворителна
(пригодна) центитална
УСИКРД
[общо състояние на общата
определеност
на УСИКРД]
Работна (сметна) центитална
УСИКРД

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
УСИКРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална
титална
УСИКРД
УСИКРД
[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
УСИКРД]
УСИКРД]

Творческа (ползваема) уницентитална
УСИКРД
[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
УСИКРД]

Творческа (ползваема) трансцентитална
УСИКРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на УСИКРД]

Работна (сметна) УСИКРД
[работно външно състояние
на УСИКРД]

Творческа
(ползваема)
УСИКРД
[творческо
външно състояние на
УСИКРД]

Работна (сметна) уницентитална УСИКРД
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[работно външно състояние на
общата определеност на
УСИКРД]

Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центититална
тална УСИКРД
УСИКРД
[творческо
[творческо
външно състоя- външно състояние на общата
ние на външнаопределеност
та определеност
на УСИКРД]
на УСИКРД]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УСИКРД
[външно състояние на
УСИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
УСИКРД
[външно състояние на цялостната определеност на
УСИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
УСИКРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
УСИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
УСИКРД
[външно състояние на външната определеност на
УСИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
УСИКРД
[външно състояние на общата
определеност
на УСИКРД]

Съзидателна
(изгодна)
УСИКРД
[вътрешно състояние на
УСИКРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
УСИКРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
УСИКРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
УСИКРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
УСИКРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
УСИКРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
УСИКРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална
УСИКРД
[вътрешно състояние на общата определеност на
УСИКРД]

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УСИКРД
[цялостно състояние на
УСИКРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална УСИКРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
УСИКРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална УСИКРД тална УСИКРД
УСИКРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
УСИКРД]
УСИКРД]
УСИКРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на създаващата субтиикокореномическа дейност едновременно според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа
ингредиентност (ССИКРД – създаваща субтиикокореномическа дейност)
Създаваща
субтиикокореномическа
дейност
(ССИКРД)

Уницентитална ТрансцентиталССИКРД
на ССИКРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
ССИКРД]
ССИКРД]

Инцентитална
ССИКРД
[външна определеност на
ССИКРД]

Центитална
ССИКРД
[общо понятие
за определност
на ССИКРД]

Сътворителна
(пригодна)
ССИКРД
[общо понятие
за състояние
на ССИКРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
ССИКРД
ССИКРД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
ССИКРД]
ССИКРД]

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ССИКРД
[общо състояние на външната определеност
на ССИКРД]

Сътворителна
(пригодна) центитална
ССИКРД
[общо състояние на общата
определеност
на ССИКРД]
Работна (сметна) центитална
ССИКРД

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ССИКРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална
титална
ССИКРД
ССИКРД
[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
ССИКРД]
ССИКРД]

Творческа (ползваема) уницентитална
ССИКРД
[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
ССИКРД]

Творческа (ползваема) трансцентитална
ССИКРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ССИКРД]

Работна (сметна) ССИКРД
[работно външно състояние
на ССИКРД]

Творческа
(ползваема)
ССИКРД
[творческо
външно състояние на
ССИКРД]

Работна (сметна) уницентитална ССИКРД
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общата определеност на
ССИКРД]

Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центититална
тална ССИКРД
ССИКРД
[творческо
[творческо
външно състоя- външно състояние на общата
ние на външнаопределеност
та определеност
на ССИКРД]
на ССИКРД]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ССИКРД
[външно състояние на
ССИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ССИКРД
[външно състояние на цялостната определеност на
ССИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ССИКРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
ССИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ССИКРД
[външно състояние на външната определеност на
ССИКРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ССИКРД
[външно състояние на общата
определеност
на ССИКРД]

Съзидателна
(изгодна)
ССИКРД
[вътрешно състояние на
ССИКРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ССИКРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ССИКРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ССИКРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ССИКРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ССИКРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
ССИКРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална
ССИКРД
[вътрешно състояние на общата определеност на
ССИКРД]

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ССИКРД
[цялостно състояние на
ССИКРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална ССИКРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ССИКРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална ССИКРД тална ССИКРД
ССИКРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
ССИКРД]
ССИКРД]
ССИКРД]

При едновременното прилагане на различните критерии от горните разновидности се конститурират стотици други подразновидности на усвояващата и
създаващата субтиикокореномическа дейност.
СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (subtiecocorenomic action)
(ки) – във:
енергетична
субтиикокореномическа
дейност
(вж.
субтиикокореномическа дейност);
синергетична субтиикокореномическа дейност (вж. субтиикокореномическа дейност);
субтиикокореномическа дейност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------създаваща субтиикокореномическа дейност (вж. субтиикокореномическа дейност);
усвояваща субтиикокореномическа дейност (вж. субтиикокореномическа дейност).
СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ (subtiecocorenomic
potentiality) (същото като потенциална субтиикокореномическа синергия) –
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от икономическа потенциалност и икотехномическа потенциалност (общо понятие за
икореномическа потенциалност и икоуниреномическа потенциалност, които
са негови разновидности); разглеждана като субективна проекция свита (конвулсирана) икокореномическа синергия* (ecocorenomic synergy) [като субтиикокореномически свитък* (subtiecocorenomic resultant /convulation/)], намираща се в състояние на готовност да бъде при необходимост целенасочено използвана в субтиикокореномическата дейност на някаква възпроизводствена
икономическа единица за създаването на определено субтиикокореномическо
благо (вж. икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) (вж.
субтиикокореномическа дейност). При синергетично субтиикокореномическо кинетизиране* (synergetic subtiecocorenomic kinetation) потенциалната
субтиикокореномическа синергия (субтиикокореномическата потенциалност,
субтиикокореномическият свитък) се преобразува в кинетична субтиикокореномическа синергия* (kinetic subtiecocorenomic synergy) [същото като субтиикокореномическа кинетичност* (subtiecocorenomic kineticality) и като
субтиикокореномическа активност (вж. субтиикокореномическа дейност)]
(подобно на отпускане на свита пружина). Потенциалната субтиикокореномическа синергия е формата или още външното състояние на потенциалната
субтиикокореномическа енергия (последната в качеството й на субтиикокореномическо съдържание; вж. икокореномическо съдържание). Тя е и форма
(външно състояние) на потенциалния субтиикокореномически ингредиент. В
това взаимоотношение потенциалната субтиикокореномическа енергия е определяща, а потенциалната субтиикокореномическа синергия е решаваща. Потенциалната субтиикокореномическа синергия е целенасочено и пълноценно
самоорганизирана в субтиикокореномическото възпроизводство потенциална
субтиикокореномическата енергия, така че при нейното активиране да може с
намалена субтиикокореномическа ентропия (вж. икономическа ентропия)
ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикокореномически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически потребности. При тези
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------условия свойствата на микроструктурата в потенциалната субтиикокореномическа енергия стават свойства на цялостност в потенциалната субтиикокореномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния субтиикокореномически ингредиент (вж. синергетика).
По аналогичен начин кинетичната субтиикокореномическа синергия (субтиикокореномическата кинетичност, субтиикокореномическата активност) е формата или още външното състояние на кинетичната субтиикокореномическа
енергия (последната в качеството й на субтиикокореномическо съдържание
[тя е и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикокореномически ингредиент]. {Потенциалната субтиикокореномическа енергия е субтиикокореномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикокореномическа система (вж.
консервативна икономическа система) така че тя да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е равна на субтиикокореномическата работа. Кинетичната субтиикокореномическа енергия е субтиикокореномическата енергия на движението на
елементите на субтиикокореномическата система (вж. икокореномическата
система) при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален субтиикокореномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикокореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикокореномическа конвулвента* (synergetic subtiecocorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн
субтиикокореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален
субтиикокореномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикокореномическа еволвента* (synergetic subtiecocorenomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикокореномическо активиране (преходът от субтиикокореномическа потенциалност към субтиикокореномическа активност) е процес на синергетично субтиикокореномическо разтягане (synergetic subtiecocorenomic
evolsion); други синоними на този процес са синергетична субтиикокореномическа екстензия* (synergetic subtiecocorenomic extension), синергетична
субтиикокореномическа
еволвулсия*
(synergetic
subtiecocorenomic
evolvulsion), синергетична субтиикокореномическа деконвулсия* (synergetic
subtiecocorenomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикокореномическата потенциалност са (1) усвояващата субтиикокореномическа потенциалност* (assimilating subtiecocorenomic potentiality)
[входната субтиикокореномическа потенциалност* (input subtieco193
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecocorenomic potentiality)] и (2) създаващата субтиикокореномическа
потенциалност* (giving subtiecocorenomic potentiality) [изходната субтиикокореномическа потенциалност* (output subtiecocorenomic potentiality)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикокореномическата потенциалност са:
(1) уницентиталната субтиикокореномическа потенциалност*
(unicentital subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. уницентиталната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (unicentital assimilating
subtiecocorenomic potentiality) и уницентиталната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (unicentital giving subtiecocorenomic potentiality)};
(2) трансцентиталната субтиикокореномическа потенциалност*
(transcentital subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (transcentital assimilating
subtiecocorenomic potentiality) и трансцентиталната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (transcentital giving subtiecocorenomic potentiality)};
(3) инцентиталната субтиикокореномическа потенциалност*
(incentital subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. инцентиталната усвояваща
субтиикокореномическа
потенциалност*
(incentital
assimilating
subtiecocorenomic potentiality) и инцентиталната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (incentital giving subtiecocorenomic potentiality)};
(4) центиталната субтиикокореномическа потенциалност* (centital
subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (centital assimilating subtiecocorenomic
potentiality) и центиталната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (centital giving subtiecocorenomic potentiality)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикокореномическата потенциалност са:
(1) унисъзидателната субтиикокореномическа потенциалност*
(unimaking subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (unimaking assimilating
subtiecocorenomic potentiality) и унисъзидателната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (unimaking giving subtiecocorenomic
potentiality)};
(2) съзидателната субтиикокореномическа потенциалност* (making
subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикоко-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа потенциалност* (making assimilating subtiecocorenomic
potentiality) и съзидателната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (making giving subtiecocorenomic potentiality)};
(3)
изпълнителната
субтиикокореномическа
потенциалност*
(implementary subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. изпълнителната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (implementary assimilating
subtiecocorenomic potentiality) и изпълнителната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (implementary giving subtiecocorenomic
potentiality)};
(4) творческата субтиикокореномическа потенциалност* (creative
subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (creative assimilating subtiecocorenomic
potentiality) и творческата създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (creative giving subtiecocorenomic potentiality)};
(5) работната субтиикокореномическа потенциалност* (working
subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. работната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (working assimilating subtiecocorenomic
potentiality) и работната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (working giving subtiecocorenomic potentiality)};
(6) сътворителната субтиикокореномическа потенциалност* (creating subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. сътворителната усвояваща
субтиикокореномическа
потенциалност*
(creating
assimilating
subtiecocorenomic potentiality) и сътворителната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (creating giving subtiecocorenomic potentiality)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикокореномическата потенциалност са:
(1) възпроизводствената субтиикокореномическа потенциалност*
(reproductional subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (reproductional assimilating subtiecocorenomic potentiality) и възпроизводствената създаваща
субтиикокореномическа
потенциалност*
(reproductional
giving
subtiecocorenomic potentiality)};
(2) производствената субтиикокореномическа потенциалност*
(production subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. производствената усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (production assimilating
subtiecocorenomic potentiality) и производствената създаваща субтиикоко-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа потенциалност* (production giving subtiecocorenomic
potentiality)};
(3) разменната субтиикокореномическа потенциалност* (exchange
subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (exchange assimilating subtiecocorenomic
potentiality) и разменната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (exchange giving subtiecocorenomic potentiality)};
(4) разпределителната субтиикокореномическа потенциалност*
(distribution subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. разпределителната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (distribution assimilating
subtiecocorenomic potentiality) и разпределителната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (distribution giving subtiecocorenomic potentiality)};
(5) потребителната субтиикокореномическа потенциалност*
(consumption subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. потребителната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (consumption assimilating
subtiecocorenomic potentiality) и потребителната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (consumption giving subtiecocorenomic potentiality)};
(6) стопанствената субтиикокореномическа потенциалност*
(proecounirenomizing subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. стопанствената
усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (proecounirenomizing
assimilating subtiecocorenomic potentiality) и стопанствената създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (proecounirenomizing giving subtiecocorenomic potentiality)};
(7) следпроизводствената субтиикокореномическа потенциалност*
(post-production subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. следпроизводствената
усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (post-production assimilating subtiecocorenomic potentiality) и следпроизводствената създаваща
субтиикокореномическа потенциалност* (post-production giving subtiecocorenomic potentiality)};
(8) предипотребителната субтиикокореномическа потенциалност*
(before-consumption subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. предипотребителната усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (beforeconsumption assimilating subtiecocorenomic potentiality) и предипотребителната създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (beforeconsumption giving subtiecocorenomic potentiality)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) посредническата субтиикокореномическа
потенциалност*
(intermediationary subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. посредническата усвояваща
субтиикокореномическа
потенциалност*
(intermediationary
assimilating subtiecocorenomic potentiality) и посредническата създаваща субтиикокореномическа
потенциалност*
(intermediationary
giving
subtiecocorenomic potentiality)};
(10) бизнес субтиикокореномическа потенциалност* (business
subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (business assimilating subtiecocorenomic potentiality) и
бизнес създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (business giving
subtiecocorenomic potentiality)};
(11) алокативна субтиикокореномическа потенциалност* (allocative
subtiecocorenomic potentiality) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикокореномическа потенциалност* (allocative assimilating subtiecocorenomic
potentiality) и алокативна създаваща субтиикокореномическа потенциалност* (allocative giving subtiecocorenomic potentiality)}.

СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ (subtiecocorenomic
potentiality) (ки) – във:
субтиикокореномическа потенциалност;
създаваща субтиикокореномическа потенциалност (вж. субтиикокореномическа потенциалност);
усвояваща субтиикокореномическа потенциалност (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ
(subtiecocorenomic
ingredient) (ки) – във:
кинестичен субтиикокореномически ингредиент (вж. субтиикокореномическа дейност);
кинетичен субтиикокореномически ингредиент (вж. субтиикокореномическа дейност);
потенциален субтиикокореномически ингредиент (вж. субтиикокореномическа дейност).
СУБТИИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (subtieconomic activity) (същото
като субтиикономическа кинетичност и кинетична субтиикономическа
синергия) – разглеждано като субективна проекция целенасочено субтиикономическо движение (вж. икономическо движение), при което някаква възп197
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводствена икономическа единица създава определено субтиикономическо благо (вж. икономическо благо); кинетична субтиикономическа синергия* (kinetic subtieconomic synergy) [субтиикономическа кинетичност*
(subtieconomic kineticality)], която е формата или още външното състояние
на кинетичната субтиикономическа енергия* (kinetic subtieconomic еnergy)
(последната в качеството й на субтиикономическо съдържание; вж. икономическо съдържание) [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикономически ингредиент] (вж. субтиикономическа дейност). В това взаимоотношение кинетичната субтиикономическа енергия е определяща, а кинетичната субтиикономическа синергия е решаваща. Кинетичната субтиикономическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикономическото възпроизводство кинетична субтиикономическа енергия, така че с
намалена субтиикономическа ентропия (вж. икономическа ентропия) ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикономически ингредиент,
удовлетворяващ определени субтиикономически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в кинетичната субтиикономическа енергия стават свойства на цялостност в кинетичната субтиикономическа синергия
(на субтиикономичеката активност), с което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния субтиикономически ингредиент. При
синергетично субтиикономическо кинетизиране* (synergetic subtieconomic
kinetation) (синергетичното субтиикономическо активиране) (вж. субтиикономическа дейност и субтиикономическа потенциалност) потенциалната субтиикономическа синергия (субтиикономическата потенциалност, субтиикономическият свитък) се преобразува в кинетична субтиикономическа синергия (в
субтиикономическа активност) подобно на отпускане на свита пружина, където от своя страна потенциалната субтиикономическа синергия е формата или
още външното състояние на потенциалната субтиикономическа енергия
(последната в качеството й на субтиикономическо съдържание). {Потенциалната субтиикономическа енергия е субтиикономическата енергия, която е
необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикономическа система (вж. консервативна икономическа система), така че тя да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е равна на субтиикономическата работа. Кинетичната субтиикономическа енергия е субтиикономическата енергия на движението на елементите на субтиикономическата система
(вж. икономическа система) при определена тяхна скорост.}
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Синергетичният потенциален субтиикономически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикономически ингредиент в състояние на синергетична
свитост, т.е. е синергетична субтиикономическа конвулвента* (synergetic
subtieconomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикономически
ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикономически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикономическа еволвента* (synergetic
subtieconomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикономическо активиране (преходът от субтиикономическа потенциалност към субтиикономическа активност) е процес на синергетично субтиикономическо разтягане
(synergetic subtieconomic evolsion); други синоними на този процес са синергетична субтиикономическа екстензия* (synergetic subtieconomic extension),
синергетична субтиикономическа еволвулсия* (synergetic subtieconomic
evolvulsion), синергетична субтиикономическа деконвулсия* (synergetic
subtieconomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикономическата активност са (1) усвояващата субтиикономическа активност* (assimilating subtieconomic activity) [входната субтиикономическа активност* (input subtieconomic activity)] и (2) създаващата субтиикономическа активност* (giving subtieconomic activity) [изходната субтиикономическа активност* (output subtieconomic activity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикономическата активност са:
(1) уницентиталната субтиикономическа активност* (unicentital
subtieconomic activity) {в т.ч. уницентиталната усвояваща субтиикономическа активност* (unicentital assimilating subtieconomic activity) и уницентиталната създаваща субтиикономическа активност* (unicentital giving
subtieconomic activity)};
(2) трансцентиталната субтиикономическа активност* (transcentital
subtieconomic activity) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща субтиикономическа активност* (transcentital assimilating subtieconomic activity) и трансцентиталната създаваща субтиикономическа активност* (transcentital
giving subtieconomic activity)};
(3) инцентиталната субтиикономическа активност* (incentital
subtieconomic activity) {в т.ч. инцентиталната усвояваща субтиикономическа активност* (incentital assimilating subtieconomic activity) и инцентиталната създаваща субтиикономическа активност* (incentital giving subtieconomic activity)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) центиталната субтиикономическа активност* (centital subtieconomic activity) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикономическа
активност* (centital assimilating subtieconomic activity) и центиталната създаваща субтиикономическа активност* (centital giving subtieconomic activity)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикономическата активност са:
(1) унисъзидателната субтиикономическа активност* (unimaking
subtieconomic activity) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща субтиикономическа активност* (unimaking assimilating subtieconomic activity) и унисъзидателната създаваща субтиикономическа активност* (unimaking giving
subtieconomic activity)};
(2) съзидателната субтиикономическа активност* (making subtieconomic activity) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикономическа активност* (making assimilating subtieconomic activity) и съзидателната
създаваща субтиикономическа активност* (making giving subtieconomic
activity)};
(3) изпълнителната субтиикономическа активност* (implementary
subtieconomic activity) {в т.ч. изпълнителната усвояваща субтиикономическа активност* (implementary assimilating subtieconomic activity) и изпълнителната създаваща субтиикономическа активност* (implementary giving
subtieconomic activity)};
(4) творческата субтиикономическа активност* (creative subtieconomic activity) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикономическа
активност* (creative assimilating subtieconomic activity) и творческата създаваща субтиикономическа активност* (creative giving subtieconomic
activity)};
(5) работната субтиикономическа активност* (working subtieconomic
activity) {в т.ч. работната усвояваща субтиикономическа активност*
(working assimilating subtieconomic activity) и работната създаваща субтиикономическа активност* (working giving subtieconomic activity)};
(6) сътворителната субтиикономическа активност* (creating
subtieconomic activity) {в т.ч. сътворителната усвояваща субтиикономическа активност* (creating assimilating subtieconomic activity) и сътворителната създаваща субтиикономическа активност* (creating giving subtieconomic
activity)}.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикономическата активност са:
(1) възпроизводствената субтиикономическа активност* (reproductional subtieconomic activity) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща
субтиикономическа активност* (reproductional assimilating subtieconomic
activity) и възпроизводствената създаваща субтиикономическа активност* (reproductional giving subtieconomic activity)};
(2) производствената субтиикономическа активност* (production
subtieconomic activity) {в т.ч. производствената усвояваща субтиикономическа активност* (production assimilating subtieconomic activity) и производствената създаваща субтиикономическа активност* (production giving
subtieconomic activity)};
(3) разменната субтиикономическа активност* (exchange subtieconomic activity) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикономическа
активност* (exchange assimilating subtieconomic activity) и разменната създаваща субтиикономическа активност* (exchange giving subtieconomic
activity)};
(4) разпределителната субтиикономическа активност* (distribution
subtieconomic activity) {в т.ч. разпределителната усвояваща субтиикономическа активност* (distribution assimilating subtieconomic activity) и разпределителната създаваща субтиикономическа активност* (distribution giving
subtieconomic activity)};
(5) потребителната субтиикономическа активност* (consumption
subtieconomic activity) {в т.ч. потребителната усвояваща субтиикономическа активност* (consumption assimilating subtieconomic activity) и потребителната създаваща субтиикономическа активност* (consumption giving
subtieconomic activity)};
(6)
стопанствената
субтиикономическа
активност*
(prosubtieconomizing subtieconomic activity) {в т.ч. стопанствената усвояваща субтиикономическа активност* (prosubtieconomizing assimilating
subtieconomic activity) и стопанствената създаваща субтиикономическа
активност* (prosubtieconomizing giving subtieconomic activity)};
(7) следпроизводствената субтиикономическа активност* (postproduction subtieconomic activity) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща
субтиикономическа активност* (post-production assimilating subtieconomic
activity) и следпроизводствената създаваща субтиикономическа активност* (post-production giving subtieconomic activity)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(8) предипотребителната субтиикономическа активност* (beforeconsumption subtieconomic activity) {в т.ч. предипотребителната усвояваща
субтиикономическа
активност*
(before-consumption
assimilating
subtieconomic activity) и предипотребителната създаваща субтиикономическа активност* (before-consumption giving subtieconomic activity)};
(9) посредническата субтиикономическа активност* (intermediationary
subtieconomic activity) {в т.ч. посредническата усвояваща субтиикономическа активност* (intermediationary assimilating subtieconomic activity) и посредническата създаваща субтиикономическа активност* (intermediationary
giving subtieconomic activity)};
(10) бизнес субтиикономическа активност* (business subtieconomic
activity) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикономическа активност* (business
assimilating subtieconomic activity) и бизнес създаваща субтиикономическа
активност* (business giving subtieconomic activity)};
(11) алокативна субтиикономическа активност* (allocative subtieconomic activity) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикономическа
активност* (allocative assimilating subtieconomic activity) и алокативна създаваща субтиикономическа активност* (allocative giving subtieconomic
activity)}.

СУБТИИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (subtieconomic activity) (ки) –
във:
субтиикономическа активност;
създаваща субтиикономическа активност (вж. субтиикономическа активност);
усвояваща субтиикономическа активност (вж. субтиикономическа активност).
СУБТИИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (subtieconomic action) (*) – разглеждан като субективна проекция икономически процес на преобразуване (вж.
икономическо преобразование) (на трансформиране) на някакъв потенциален
субтиикономически ингредиент* (potential subtieconomic ingredient) в кинестичен субтиикономически ингредиент* (kinestic subtieconomic ingredient)
(вж. фиг. 1). Този процес (субтиикономическата дейност) е композиция от два
последователни субтиикономически процеса: (1) субтиикономическо кинетизиране* (subtieconomic kinetation) [същото като субтиикономическо активиране* (subtieconomic activation)], при който потенциалният субтиикономи202
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент се преобразува в кинетичен субтиикономически ингредиент* (kinetic subtieconomic ingredient) [потенциалният субтиикономически ингредиент е кинетичен субтиикономически ингредиент в състояние на свитост,
т.е. е субтиикономическа конвулвента* (subtieconomic conevulvent), а кинетичният субтиикономически ингредиент е разтегнат потенциален субтиикономически ингредиент, т.е. е субтиикономическа еволвента* (subtieconomic
evolvent), така че тук субтиикономическото активиране е процес на субтиикономическо разтягане (subtieconomic evolsion); други синоними на този процес
са субтиикономическа екстензия* (subtieconomic extension), субтиикономическа еволвулсия* (subtieconomic evolvulsion), субтиикономическа деконвулсия* (subtieconomic deconvulsion)], и (2) субтиикономическо кинестизиране*
(subtieconomic kinestation) [същото като субтиикономическо пасивиране*
(subtieconomic passivation)], при който кинетичният субтиикономически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в кинестичен субтиикономически ингредиент (който е статична опредметеност на кинетичния субтиикономически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е
опредметеният процес в състояние на статика). Така че в крайна сметка субтиикономическата дейност е преобразуване на потенциалния субтиикономически ингредиент в кинестичен субтиикономически ингредиент [той е процес
на преминаване на субтиикономическия ингредиент от състояние на статична
свитост (подобно на свита пружина) в състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната пружина), между които две състояния е междинното състояние на разтягаща субтиикономическа активност (динамичност, кинетичност) на субтиикономическия ингредиент (подобно на разтягането на пружината)].
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ икономическа
кинестичност;
икономическа субтизначимост;
кинестична
СБ икономическа
синергия

Синергетична СБ
икономическа
дейност

Кинетична
СБ икономическа
енергия

Кинестична СБ
икономическа енергия

Енергетична СБ
икономическа
дейност

Потенциална СБ
икономическа динергия

Кинетична
СБ икономическа
динергия

Кинестична СБ
икономическа динергия

Динергетична СБ
икономическа
дейност

Потенциална СБ
икономическа
бинергия

Кинетична
СБ икономическа
бинергия

Кинестична СБ
икономическа бинергия

Бинергетична СБ
икономическа
дейност

Потенциален СБ
икономически ингредиент

Кинетичен СБ
икономически ингредиент

Кинестичен СБ
икономически ингредиент

СБ икономическа
дейност

СБ икономическа
потенциалност;
СБ икономически
свитък;
потенциална СБ икономическа
синергия

СБ икономическа
кинетичност;
СБ икономическа
активност;
кинетична
СБ икономическа
синергия

Потенциална СБ
икономическа
енергия

Фиг. 1. Разновидности на субтиикономическата дейност според нейната съставност
(СБ – субти)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипотетично, обратният процес на субтиикономическата дейност (на
правата субтиикономическа дейност) е инверсната субтиикономическа
дейност (обратната субтиикономическа дейност). Инверсната субтиикономическа дейност* (inverse subtieconomic action) е субтиикономически процес
на преобразуване (на трансформиране) на някакъв кинестичен субтиикономически ингредиент в потенциален субтиикономически ингредиент. Този процес
(обратната субтиикономическата дейност) е композиция от два последователни субтиикономически процеса: (1) субтиикономическо декинестизиране*
(subtieconomic dekinestation) [същото като субтиикономическо депасивиране*
(subtieconomic depassivation)], при който кинестичният субтиикономически
ингредиент се преобразува в кинетичен субтиикономически ингредиент (който
е в състояние на динамика, на процес, т.е. е динамична разпредметеност на кинестичния субтиикономически ингредиент след приключване на процеса) и (2)
субтиикономическо декинетизиране* (subtieconomic dekinetation) [същото
като субтиикономическо дезактивиране* (subtieconomic disactivation)], при
който кинетиченият субтиикономически ингредиент се преобразува в потенциален субтиикономически ингредиент, така че тук субтиикономическото дезактивиране е процес на субтиикономическо свиване (subtieconomic
convulsion); други синоними на този процес са субтиикономическа интензия* (subtieconomic intension), субтиикономическа конвулсия* (subtieconomic
convulsion), субтиикономическа дееволвулсия* (subtieconomic devolvulsion)].
Така че в крайна сметка обратната субтиикономическата дейност е преобразуване на кинестичния субтиикономически ингредиент в потенциален субтиикономически ингредиент [той е процес на преминаване на субтиикономическия
ингредиент от състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната
пружина) в състояние на статична свитост (подобно на свита пружина), между
които две състояния е междинното състояние на свиваща субтиикономическа
дезактивност на субтиикономическия ингредиент (подобно на свиването на
пружината)].
{Съпоставката между субтиикономическото свиване и субтиикономическото разтягане изисква уточняване, което води до други важни субтиикономически понятия. При тези два субтиикономически процеса (и при постоянни други условия) няма промяна в изразения с еднакви мерни единици обем на
трансформиращия се субтиикономически ингредиент. (1) Образно казано, при
субтиикономическо разтягане* (subtieconomic evolsion) (при правия субтиикономически процес) потенциалният субтиикономически ингредиент преминава в друго “агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но нараства
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикономическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се
своеобразна субтиикономическа дифузия (“разсейващо субтиикономическо
разтопяване”) в по-голямо пространство, когато преминава в състояние на кинетичност, като се преобразува в кинетичен субтиикономически ингредиент.
Субтиикономическото разтягане е само частен случай на субтиикономическото разреждане* (subtieconomic rarefaction) [на намаляване на субтиикономическата плътност* (subtieconomic density decreasing)], т.е. субтиикономическото разтягане е субтиикономическо разреждане, но само при постоянен
обем и нарастващо пространство. Другият частен случай на субтиикономическото разреждане (извън разглеждания тук проблем) е субтиикономическото
декомпресиране (subtieconomic decompression): то е субтиикономическо разреждане при намаляващ обем и постоянно пространство. (1) Затова пък, при
субтиикономическо свиване* (subtieconomic convulsion) (при обратния субтиикономически процес) кинетичният субтиикономически ингредиент също
преминава в друго “агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но намалява субтиикономическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна субтиикономическа рефузия* (subtieconomic refusion)
(“събиращо субтиикономическо втвърдяване”) (обратна субтиикономическа
дифузия) в по-малко пространство, когато преминава в състояние на потенциалност, като се преобразува в потенциален субтиикономически ингредиент.
Субтиикономическото свиване е само частен случай на субтиикономическото сгъстяване* (subtieconomic condensation) [на увеличаване на субтиикономическата плътност* (subtieconomic density increasing)], т.е. субтиикономическото свиване е субтиикономическо сгъстяване, но само при постоянен
обем и намаляващо пространство. Другият частен случай на субтиикономическото сгъстяване (извън разглеждания тук проблем) е субтиикономическото компресиране* (subtieconomic compression): то е субтиикономическо сгъстяване (чрез натиск) при нарастващ обем и постоянно пространство. (3) Независимо от промените в пространството, увеличаването на обема е субтиикономическа експанзия* (subtieconomic expansion), а намаляването на обема е
субтиикономическа рецесия* (subtieconomic recession). Независимо от промените в обема, увеличаването на пространството е субтиикономическа интервенция* (subtieconomic intervention), а намаляването на пространството е
субтиикономическа ретракция* (subtieconomic retraction) (субтиикономическо оттегляне).}
Според формационната съставност субтиикономическата дейност е разновидност на субтиикокореномическата дейност. Субтиикономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дейност и нейните разновидности са субтиикономически оценки на икотехномическата дейност и на съответните нейни разновидности. От своя страна,
според специфичностния си състав разновидности на субтиикономическата
дейност (вж. фиг. 1) са: (1) енергетичната субтиикономическа дейност, (2) синергетичната субтиикономическа дейност, (3) динергетичната субтиикономическа дейност и (4) бинергетичната субтиикономическа дейност.
Енергетична субтиикономическа дейност
Eнергетичната субтиикономическа дейност* (energetic subtieconomic
action) (усвояваща и създаваща) е съдържанието или още вътрешното състояние на субтиикономическата дейност. Тя е и съдържание (вътрешно състояние) на синергетичната субтиикономическа дейност (последната в качеството й на субтиикономическа форма; вж. икономическа форма).
Eнергетичната субтиикономическа дейност (α) е преобразуване на потенциалната субтиикономическа енергия* (potential subtieconomic energy) (усвояваща и създаваща) [потенциалната субтиикономическа енергия е субтиикономическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикономическа система (вж. консервативна икономическа система), така че системата да се приведе от дадено
фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево,
и която (енергия) е равна на субтиикономическата работа] в кинестична
субтиикономическа енергия* (kinestic subtieconomic energy) (усвояваща и
създаваща) и (δ) е композиция от два последователни енергетични субтиикономически процеса:
(1) енергетично субтиикономическо кинетизиране* (energetic
subtieconomic kinetation) [същото като енергетично субтиикономическо активиране* (energetic subtieconomic activation)], при който потенциалната субтиикономическа енергия (същото като енергетичен потенциален
субтиикономически
ингредиент)
се
преобразува
в
кинетична
субтиикономическа енергия* (kinetic subtieconomic energy) (усвояваща и
създаваща) (кинетичната субтиикономическа енергия е субтиикономическата
енергия на движението на елементите на субтиикономическата система при
определена тяхна скорост и е същото като енергетичен кинетичен
субтиикономически
ингредиент)
[енергетичният
потенциален
субтиикономически ингредиент е енергетичен кинетичен субтиикономически
ингредиент в състояние на енергетична свитост, т.е. е енергетична
субтиикономическа конвулвента* (energetic subtieconomic conevulvent), а
енергетичният кинетичeн субтиикономически ингредиент е разтегнат
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиент е разтегнат енергетичен потенциален субтиикономически ингредиент, т.е. е енергетична субтиикономическа еволвента* (energetic
subtieconomic evolvent), така че тук енергетичното субтиикономическо активиране е процес на енергетично субтиикономическо разтягане (energetic
subtieconomic evolsion); други синоними на този процес са енергетична субтиикономическа екстензия* (energetic subtieconomic extension), енергетична
субтиикономическа еволвулсия* (energetic subtieconomic evolvulsion), енергетична субтиикономическа деконвулсия* (energetic subtieconomic deconvulsion)];
(2) енергетично субтиикономическо кинестизиране* (energetic
subtieconomic kinestation) [същото като енергетично субтиикономическо пасивиране* (energetic subtieconomic passivation)], при който кинетичната субтиикономическа енергия, т.е. енергетичният кинетичeн субтиикономически
ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в
кинестична субтиикономическа енергия, т.е. в енергетичен кинестичен субтиикономически ингредиент (който е статична опредметеност на енергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният
процес в състояние на статика) (кинестичната субтиикономическа енергия е
кинетичната субтиикономическа енергия в състояние на свитост).
Енергетичният потенциален, енергетичният кинетичен и енергетичният
кинестичен субтиикономически ингредиент са разновидности на по-общото
понятие за енергетичен субтиикономически ингредиент, респ. потенциалната субтиикономическа енергия, кинетичната субтиикономическа енергия и кинестичната субтиикономическа енергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикономическа енергия (subtieconomic energy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикономическа дейност са
трансцентиталната енергетична субтиикономическа дейност* (transcentital energetic subtieconomic action), инцентиталната енергетична
субтиикономическа дейност* (incentital energetic subtieconomic action), центиталната енергетична субтиикономическа дейност* (centital energetic
subtieconomic action) и уницентиталната енергетична субтиикономическа
дейност* (unicentital energetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа енергия са
трансцентиталната потенциална субтиикономическа енергия* (transcentital potential subtieconomic energy), инцентиталната потенциална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикономическа енергия* (incentital potential subtieconomic energy), центиталната потенциална субтиикономическа енергия* (centital potential
subtieconomic energy) и уницентиталната потенциална субтиикономическа енергия* (unicentital potential subtieconomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа енергия са
трансцентиталната кинетична субтиикономическа енергия* (transcentital
kinetic subtieconomic energy), инцентиталната кинетична субтиикономическа енергия* (incentital kinetic subtieconomic energy), центиталната кинетична субтиикономическа енергия* (centital kinetic subtieconomic energy) и
уницентиталната кинетична субтиикономическа енергия* (unicentital
kinetic subtieconomic energy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикономическа енергия са
трансцентиталната кинестична субтиикономическа енергия* (transcentital kinestic subtieconomic energy), инцентиталната кинестична
субтиикономическа енергия* (incentital kinestic subtieconomic energy), центиталната кинестична субтиикономическа енергия* (centital kinestic
subtieconomic energy) и уницентиталната кинестична субтиикономическа
енергия* (unicentital kinestic subtieconomic energy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикономическа дейност са
унисъзидателната енергетична субтиикономическа дейност* (unimaking
energetic subtieconomic action), съзидателната енергетична субтиикономическа дейност* (making energetic subtieconomic action), изпълнителната
енергетична субтиикономическа дейност* (implementary energetic
subtieconomic action), творческата енергетична субтиикономическа
дейност* (creative energetic subtieconomic action), работната енергетична
субтиикономическа дейност* (working energetic subtieconomic action) и сътворителната енергетична субтиикономическа дейност* (creating energetic
subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа енергия са
унисъзидателната потенциална субтиикономическа енергия* (unimaking
potential subtieconomic energy), съзидателната потенциална субтиикономическа енергия* (making potential subtieconomic energy), изпълнителната потенциална
субтиикономическа
енергия*
(implementary
potential
subtieconomic energy), творческата потенциална субтиикономическа енергия* (creative potential subtieconomic energy), работната потенциална субтиикономическа енергия* (working potential subtieconomic energy) и сътво209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителната потенциална субтиикономическа енергия* (creating potential
subtieconomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа енергия са унисъзидателната кинетична субтиикономическа енергия* (unimaking kinetic
subtieconomic energy), съзидателната кинетична субтиикономическа енергия* (making kinetic subtieconomic energy), изпълнителната кинестична
субтиикономическа енергия* (implementary kinetic subtieconomic energy),
творческата кинсетична субтиикономическа енергия* (creative kinetic
subtieconomic energy), работната кинестична субтиикономическа енергия*
(working kinetic subtieconomic energy) и сътворителната кинестична субтиикономическа енергия* (creating kinetic subtieconomic energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикономическа енергия са
унисъзидателната кинестична субтиикономическа енергия* (unimaking
kinestic subtieconomic energy), съзидателната кинсетична субтиикономическа енергия* (making kinestic subtieconomic energy), изпълнителната кинестична субтиикономическа енергия* (implementary kinestic subtieconomic
energy), творческата кинсетична субтиикономическа енергия* (creative
kinestic subtieconomic energy), работната кинестична субтиикономическа
енергия* (working kinestic subtieconomic energy) и сътворителната кинестична субтиикономическа енергия* (creating kinestic subtieconomic energy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на енергетичната субтиикономическа дейност са
производствената енергетична субтиикономическа дейност* (production
energetic subtieconomic action), разменната енергетична субтиикономическа
дейност* (exchange energetic subtieconomic action), разпределителната енергетична субтиикономическа дейност* (distribution energetic subtieconomic
action) и потребителната енергетична субтиикономическа дейност*
(consumption exchange energetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа енергия са
производствената потенциална субтиикономическа енергия* (production
potential subtieconomic energy), разменната потенциална субтиикономическа енергия* (exchange potential subtieconomic energy), разпределителната
потенциална субтиикономическа енергия* (distribution potential subtieconomic energy) и потребителната потенциална субтиикономическа енергия* (consumption potential subtieconomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа енергия са производствената кинетична субтиикономическа енергия* (production kinetic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtieconomic energy), разменната кинетична субтиикономическа енергия*
(exchange kinetic subtieconomic energy), разпределителната кинетична субтиикономическа енергия* (distribution kinetic subtieconomic energy) и потребителната кинетична субтиикономическа енергия* (consumption kinetic
subtieconomic energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикономическа енергия са
производствената кинестична субтиикономическа енергия* (production
kinestic subtieconomic energy), разменната кинестична субтиикономическа
енергия* (exchange kinestic subtieconomic energy), разпределителната кинестична субтиикономическа енергия* (distribution kinestic subtieconomic
energy) и потребителната кинестична субтиикономическа енергия*
(consumption kinestic subtieconomic energy);

Синергетична субтиикономическа дейност
Синергетичната субтиикономическа дейност* (synergetic subtieconomic
action) (усвояваща и създаваща) е формата или още външното състояние на
субтиикономическата дейност. Тя е и форма (външно състояние) на енергетичната субтиикономическа дейност (последната в качеството й на субтиикономическо съдържание; вж. икономическо съдържание). В това взаимоотношение енергетичната субтиикономическа дейност е определяща, а синергатичната субтиикономическа дейност е решаваща. Синергетичната субтиикономическа дейност е преобразуване на потенциалната субтиикономическа синергия* (potential subtieconomic synergy) (усвояваща и създаваща)
[същото като субтиикономическа потенциалност* (subtieconomic potentiality)
(усвояваща и създаваща) и като субтиикономически свитък* (subtieconomic
convolution) (вж. свиващо икономическо преобразувание)] в кинестична субтиикономическа синергия* (kinestic subtieconomic synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като субтиикономическа кинестичност* (subtieconomic
kinesticality) и като икономическа субтизначимост (усвояваща и създаваща)] и
е композиция от два последователни синергетични субтиикономически процеса: (1) синергетично субтиикономическо кинетизиране* (synergetic subtieconomic kinetation) [същото като синергетично субтиикономическо активиране* (synergetic subtieconomic activation)], при който потенциалната
субтиикономическа синергия (същото като синергетичен потенциален субтиикономически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикономическа синергия* (kinetic subtieconomic synergy) (усвояваща и създаваща) (същото като синергетичен кинетичен субтиикономически ингредиент) [и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същото като субтиикономическа кинетичност* (subtieconomic kineticality) и
като субтиикономическа активност (усвояваща и създаваща)] [синергетичният потенциален субтиикономически ингредиент е синергетичен кинетичен
субтиикономически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е
синергетична субтиикономическа конвулвента* (synergetic subtieconomic
conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикономически ингредиент е
разтегнат синергетичен потенциален субтиикономически ингредиент, т.е. е
синергетична субтиикономическа еволвента* (synergetic subtieconomic
evolvent), така че тук синергетичното субтиикономическо активиране е процес
на синергетично субтиикономическо разтягане (synergetic subtieconomic
evolsion); други синоними на този процес са синергетична субтиикономическа екстензия* (synergetic subtieconomic extension), синергетична субтиикономическа еволвулсия* (synergetic subtieconomic evolvulsion), синергетична субтиикономическа деконвулсия* (synergetic subtieconomic deconvulsion)],
и (2) синергетично субтиикономическо кинестизиране* (synergetic
subtieconomic kinestation) [същото като синергетично субтиикономическо
пасивиране* (synergetic subtieconomic passivation)], при който синергетичният
кинетичeн субтиикономически ингредиент (който е в състояние на динамика,
на процес) се преобразува в синергетичен кинестичен субтиикономически ингредиент (който е статична опредметеност на синергетичния кинетичен субтиикономически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният
процес в състояние на статика).
Потенциалната субтиикономическа синергия (субтиикономическата потенциалност, субтиикономическият свитък) е формата или още външното
състояние на потенциалната субтиикономическа енергия (последната в качеството й на субтиикономическо съдържание). Тя е и форма (външно състояние) на потенциалния субтиикономически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната субтиикономическа енергия е определяща, а потенциалната
субтиикономическа синергия е решаваща. Потенциалната субтиикономическа
синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикономическото възпроизводство потенциална субтиикономическата енергия, така че при
нейното активиране да може с намалена субтиикономическа ентропия (вж.
икономическа ентропия) ефективно да бъде използвана при създаването на
субтиикономически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически
потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциалната субтиикономическа енергия стават свойства на цялостност в потенциалната субтиикономическа синергия, с което се създават допълнителни възмож212
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ности за използване на потенциалния субтиикономически ингредиент (вж. синергетика).
По аналогичен начин кинетичната субтиикономическа синергия (субтиикономическата кинетичност, субтиикономическата активност) е формата или
още външното състояние на кинетичната субтиикономическа енергия (последната в качеството й на субтиикономическо съдържание [тя е и форма
(външно състояние) на кинетичния субтиикономически ингредиент]. В това
взаимоотношение кинетичната субтиикономическа енергия е определяща, а
кинетичната субтиикономическа синергия е решаваща. Кинетичната субтиикономическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикономическото възпроизводство кинетична субтиикономическа енергия,
така че с намалена субтиикономическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикономически ингредиент, удовлетворяващ определени субтиикономически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в кинетичната субтиикономическа енергия стават свойства на
цялостност в кинетичната субтиикономическа синергия, с което се създават
допълнителни възможности за използване на кинетичния субтиикономически
ингредиент.
Също така кинестичната субтиикономическа синергия (субтиикономическата кинестичност, субтиикономическата значимост) е формата или още
външното състояние на кинестичната субтиикономическа енергия (последната в качеството й на субтиикономическо съдържание [тя е и форма
(външно състояние) на кинестичния субтиикономически ингредиент]. Всичко
това показва, че икономическата субтизначимост е форма на съществуване
на субтиикономическата енергия и отношение на признаване на приложената
субтиикономическа активност. Тя е кинестично опредметена субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субтиикономическа
потенциалност.
Синергетичният потенциален, синергетичният кинетичен и синергетичният кинестичен субтиикономически ингредиент са разновидности на по-общото
понятие за синергетичен субтиикономически ингредиент, респ. потенциалната субтиикономическа синергия, кинетичната субтиикономическа синергия
и кинестичната субтиикономическа синергия са разновидности на по-общото
понятие за субтиикономическа синенергия (subtieconomic syenergy).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикономическа дейност са
трансцентиталната
синергетична
субтиикономическа
дейност*
(transcentital synergetic subtieconomic action), инцентиталната синергетична
субтиикономическа дейност* (incentital synergetic subtieconomic action),
центиталната синергетична субтиикономическа дейност* (centital
synergetic subtieconomic action) и уницентиталната синергетична субтиикономическа дейност* (unicentital synergetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа синергия
(същото като субтиикономическа потенциалност и като субтиикономически свитък) са трансцентиталната потенциална субтиикономическа синергия* (transcentital potential subtieconomic synergy) [съответно същото като
трансцентитална субтиикономическа потенциалност* (transcentital
subtieconomic potentiality) и като трансцентитален субтиикономически
свитък* (transcentital subtieconomic convolution)], инцентиталната потенциална субтиикономическа синергия* (incentital potential subtieconomic
synergy) [съответно същото като инцентитална субтиикономическа потенциалност* (incentital subtieconomic potentiality) и като инцентитален субтиикономически свитък* (incentital subtieconomic convolution)], центиталната
потенциална субтиикономическа синергия* (centital potential subtieconomic
synergy) [съответно същото като центитална субтиикономическа потенциалност* (ientital subtieconomic potentiality) и като центитален субтиикономически свитък* (centital subtieconomic convolution)] и уницентиталната
потенциална
субтиикономическа
синергия*
(unicentital
potential
subtieconomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикономическа потенциалност* (unicentital subtieconomic potentiality) и като уницентитален субтиикономически свитък* (unicentital subtieconomic
convolution)];
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа синергия (същото като субтиикономическа кинетичност и субтиикономическа активност) са трансцентиталната кинетична субтиикономическа синергия*
(transcentital kinetic subtieconomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикономическа кинетичност (transcentital subtieconomic
kineticality) и като трансцентитална субтиикономическа активност*
(transcentital subtieconomic activity)], инцентиталната кинетична субтиикономическа синергия* (incentital kinetic subtieconomic synergy) [съответно
214
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същото като инцентитална субтиикономическа кинетичност (incentital
subtieconomic kineticality) и като инцентитална субтиикономическа активност* (incentital subtieconomic activity)], центиталната кинетична субтиикономическа синергия* (centital kinetic subtieconomic synergy) [съответно същото като центитална субтиикономическа кинетичност (centital
subtieconomic kineticality) и като центитална субтиикономическа активност* (centital subtieconomic activity)] и уницентиталната кинетична субтиикономическа синергия* (unicentital kinetic subtieconomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикономическа кинетичност
(incentital subtieconomic kineticality) и като уницентитална субтиикономическа активност* (unicentital subtieconomic activity)];
[4] разновидности на кинсетичната субтиикономическа синергия (същото като субтиикономическа кинестичност и икономическа субтизначимост) (същото като икономически субтисубективит) са трансцентиталната кинестична субтиикономическа синергия* (transcentital kinestic
subtieconomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикономическа кинестичност* (transcentital subtieconomic kinesticality) и трансцентитална икономическа субтизначимост) (същото като икономически субтитрансцентит)], инцентиталната кинестична субтиикономическа синергия* (incentital kinestic subtieconomic synergy) [съответно същото като инцентитална субтиикономическа кинестичност* (incentital subtieconomic
kinesticality) и инцентитална икономическа субтизначимост (същото като
икономически субтиинсцентит)], центиталната кинестична субтиикономическа синергия* (centital kinestic subtieconomic synergy) [съответно същото
като
центитална
субтиикономическа
кинестичност*
(centital
subtieconomic kinesticality) и центитална икономическа субтизначимост)
(същотокато икономически субтицентит)] и уницентиталната кинестична
субтиикономическа синергия* (unicentital kinestic subtieconomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикономическа кинестичност*
(unicentital subtieconomic kinesticality) и уницентитална икономическа субтизначимост (същото като икономически субтиуницентит)].
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикономическа дейност са
унисъзидателната синергетична субтиикономическа дейност* (unimaking
synergetic subtieconomic action), съзидателната синергетична субтиикономическа дейност* (making synergetic subtieconomic action), изпълнителната
синергетична субтиикономическа дейност* (implementary synergetic subtie215
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtieconomic action), творческата синергетична субтиикономическа
дейност* (creative synergetic subtieconomic action), работната синергетична
субтиикономическа дейност* (working synergetic subtieconomic action) и
сътворителната синергетична субтиикономическа дейност* (creating
synergetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа синергия
(същото като субтиикономическа потенциалност и като субтиикономически свитък) са унисъзидателната потенциална субтиикономическа синергия* (unimaking potential subtieconomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна субтиикономическа потенциалност* (unimaking subtieconomic
potentiality) и като унисъзидателен субтиикономически свитък* (unimaking
subtieconomic convolution)], съзидателната потенциална субтиикономическа синергия* (making potential subtieconomic synergy) [съответно същото
като съзидателна субтиикономическа потенциалност* (making subtieconomic potentiality) и като съзидателен субтиикономически свитък*
(making subtieconomic convolution)], изпълнителната потенциална субтиикономическа синергия* (implementary potential subtieconomic synergy) [съответно същото като изпълнителна субтиикономическа потенциалност*
(implementary subtieconomic potentiality) и като изпълнителен субтиикономически свитък* (implementary subtieconomic convolution)], творческата потенциална субтиикономическа синергия* (creative potential subtieconomic
synergy) [съответно същото като творческа субтиикономическа потенциалност* (creative subtieconomic potentiality) и като творчески субтиикономически свитък* (creative subtieconomic convolution)], работната потенциална
субтиикономическа синергия* (working potential subtieconomic synergy) [съответно същото като работна субтиикономическа потенциалност*
(working subtieconomic potentiality) и като работен субтиикономически свитък* (working subtieconomic convolution)] и сътворителната субтиикономическа синергия* (creating potential subtieconomic synergy) [съответно същото като сътворителна субтиикономическа потенциалност* (creating
subtieconomic potentiality) и като сътворителен субтиикономически свитък*
(creating subtieconomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа синергия (същото като субтиикономическа кинетичност и субтиикономическа активност) са унисъзидателната кинетична субтиикономическа синергия*
(unimaking kinetic subtieconomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна субтиикономическа кинетичност* (unimaking subtieconomic
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------kineticality) и унисъзидателна субтиикономическа активност* (unimaking
subtieconomic activity)], съзидателната кинетична субтиикономическа синергия* (making kinetic subtieconomic synergy) [съответно същото като съзидателна субтиикономическа кинетичност* (making subtieconomic kineticality) и съзидателна субтиикономическа активност* (making subtieconomic
activity)], изпълнителната кинетична субтиикономическа синергия*
(implementary kinetic subtieconomic synergy) [съответно същото като
изпълнителна
субтиикономическа
кинетичност*
(implementary
subtieconomic kineticality) и изпълнителна субтиикономическа активност*
(implementary subtieconomic activity)], творческата кинетична субтиикономическа синергия* (creative kinetic subtieconomic synergy) [съответно същото
като творческа субтиикономическа кинетичност* (creative subtieconomic
kineticality) и творческа субтиикономическа активност* (creative
subtieconomic activity)], работната кинетична субтиикономическа синергия* (working kinetic subtieconomic synergy) [съответно същото като работна
субтиикономическа кинетичност* (working subtieconomic kineticality) и работна субтиикономическа активност* (working subtieconomic activity)] и
сътворителната кинетична субтиикономическа синергия* (creating kinetic
subtieconomic synergy) [съответно същото като сътворителна субтиикономическа кинетичност* (creating subtieconomic kineticality) и сътворителна
субтиикономическа активност* (creating subtieconomic activity)];
[4] разновидности на кинестичната субтиикономическа синергия (същото като субтиикономическа кинестичност и икономическа субтизначимост) (същото като икономически субтисубективит) са унисъзидателната
кинестична субтиикономическа синергия* (unimaking kinestic subtieconomic
synergy) [съответно същото като унисъзидателна субтиикономическа кинестичност* (unimaking subtieconomic kinesticality) и като унисъзидателна
икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически
субтисубективит)], съзидателната кинсетична субтиикономическа синергия* (making kinestic subtieconomic synergy) [съответно същото като съзидателна субтиикономическа кинестичност* (making subtieconomic kinesticality) и като съзидателна икономическа субтизначимост (същото като
съзидателен икономически субтисубективит)], изпълнителната кинестична субтиикономическа синергия* (implementary kinestic subtieconomic
synergy) [съответно същото като изпълнителна субтиикономическа кинестичност* (implementary subtieconomic kinesticality) и като изпълнителна икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субти-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективит)], творческата кинсетична субтиикономическа синергия*
(creative kinestic subtieconomic synergy) [съответно същото като творческа съзидателна
субтиикономическа
кинестичност*
(creative
making
subtieconomic kinesticality) и като творческа икономическа субтизначимост
(същото като творчески икономически субтисубективит)], работната кинестична субтиикономическа синергия* (working kinestic subtieconomic
synergy) [съответно същото като работна съзидателна субтиикономическа
кинестичност* (working making subtieconomic kinesticality) и като работна
икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтисубективит)] и сътворителната кинсетична субтиикономическа синергия*
(creating kinestic subtieconomic synergy) [съответно същото като сътворителна
субтиикономическа кинестичност* (creating subtieconomic kinesticality) и
като сътворителна икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтисубективит)].
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на синергетичната субтиикономическа дейност са
производствената синергетична субтиикономическа дейност* (production
synergetic subtieconomic action), разменната синергетична субтиикономическа дейност* (exchange synergetic subtieconomic action), разпределителната синергетична субтиикономическа дейност* (distribution synergetic
subtieconomic action) и потребителната синергетична субтиикономическа
дейност* (consumption exchange synergetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа синергия са
производствената потенциална субтиикономическа синергия* (production
potential subtieconomic synergy), разменната потенциална субтиикономическа синергия* (exchange potential subtieconomic synergy), разпределителната потенциална субтиикономическа синергия* (distribution potential
subtieconomic synergy) и потребителната потенциална субтиикономическа синергия* (consumption potential subtieconomic synergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа синергия са
производствената кинетична субтиикономическа синергия* (production
kinetic subtieconomic synergy), разменната кинетична субтиикономическа
синергия* (exchange kinetic subtieconomic synergy), разпределителната кинетична субтиикономическа синергия* (distribution kinetic subtieconomic
synergy) и потребителната кинетична субтиикономическа синергия*
(consumption kinetic subtieconomic synergy);
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[4] разновидности на кинестичната субтиикономическа синергия са
производствената кинестична субтиикономическа синергия* (production
kinestic subtieconomic synergy), разменната кинестична субтиикономическа
синергия* (exchange kinestic subtieconomic synergy), разпределителната кинестична субтиикономическа синергия* (distribution kinestic subtieconomic
synergy) и потребителната кинестична субтиикономическа синергия*
(consumption kinestic subtieconomic synergy);

Динергетична субтиикономическа дейност
Динергетичната субтиикономическа дейност* (dinergetic subtieconomic action) е общо понятие за енергетична субтиикономическа дейност и
синергетична субтиикономическа дейност: тя е или енергетична
субтиикономическа дейност, или синергетична субтиикономическа дейност,
но не и двете, взети заедно в тяхното цялостно единство. Същото се отнася и
за понятието за динергия, което е общо понятие за енергия и синергия: то е
или енергия, или синергия, на не и двете, взети заедно в тяхното цялостно
единство. Динергетичната субтиикономическа дейност е преобразуване на
потенциалната субтиикономическа динергия* (potential subtieconomic
dinergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична субтиикономическа динергия* (kinestic subtieconomic dinergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция
от два последователни динергетични субтиикономически процеса: (1) динергетично субтиикономическо кинетизиране* (dinergetic subtieconomic
kinetation) [същото като динергетично субтиикономическо активиране*
(dinergetic subtieconomic activation)], при който потенциалната субтиикономическа динергия (същото като динергетичен потенциален субтиикономически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикономическа динергия*
(kinetic subtieconomic dinergy) (усвояваща и създаваща) (същото като динергетичен кинетичен субтиикономически ингредиент) [динергетичният потенциален субтиикономически ингредиент е динергетичен кинетичен субтиикономически ингредиент в състояние на динергетична свитост, т.е. е динергетична субтиикономическа конвулвента* (dinergetic subtieconomic
conevulvent), а динергетичният кинетичeн субтиикономически ингредиент е
разтегнат динергетичен потенциален субтиикономически ингредиент, т.е. е
динергетична субтиикономическа еволвента* (dinergetic subtieconomic
evolvent), така че тук динергетичното субтиикономическо активиране е процес
на динергетично субтиикономическо разтягане (dinergetic subtieconomic
evolsion); други синоними на този процес са динергетична субтиикономи219
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа екстензия* (dinergetic subtieconomic extension), динергетична субтиикономическа еволвулсия* (dinergetic subtieconomic evolvulsion), динергетична
субтиикономическа деконвулсия* (dinergetic subtieconomic deconvulsion)], и
(2) динергетично субтиикономическо кинестизиране* (dinergetic
subtieconomic kinestation) [същото като динергетично субтиикономическо
пасивиране* (dinergetic subtieconomic passivation)], при който динергетичният
кинетичeн субтиикономически ингредиент (който е в състояние на динамика,
на процес) се преобразува в динергетичен кинестичен субтиикономически ингредиент (който е статична опредметеност на динергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние
на статика).
Динергетичният потенциален, динергетичният кинетичен и динергетичният кинестичен субтиикономически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за динергетичен субтиикономически ингредиент, респ. потенциалната субтиикономическа динергия, кинетичната субтиикономическа
динергия и кинестичната субтиикономическа динергия са разновидности на
по-общото понятие за субтиикономическа динергия (subtieconomic dinergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикономическа дейност са
трансцентиталната
динергетична
субтиикономическа
дейност*
(transcentital dinergetic subtieconomic action), инцентиталната динергетична
субтиикономическа дейност* (incentital dinergetic subtieconomic action),
центиталната динергетична субтиикономическа дейност* (centital
dinergetic subtieconomic action) и уницентиталната динергетична субтиикономическа дейност* (unicentital dinergetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа динергия са
трансцентиталната потенциална субтиикономическа динергия* (transcentital potential subtieconomic dinergy), инцентиталната потенциална
субтиикономическа динергия* (incentital potential subtieconomic dinergy),
центиталната потенциална субтиикономическа динергия* (centital
potential subtieconomic dinergy) и уницентиталната потенциална субтиикономическа динергия* (unicentital potential subtieconomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа динергия са
трансцентиталната кинетична субтиикономическа динергия* (transcentiинцентиталната
кинетична
tal
kinetic
subtieconomic
dinergy),
субтиикономическа динергия* (incentital kinetic subtieconomic dinergy), цен220
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титалната кинетична субтиикономическа динергия* (centital kinetic
subtieconomic dinergy) и уницентиталната кинетична субтиикономическа
динергия* (unicentital kinetic subtieconomic dinergy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикономическа динергия са
трансцентиталната
кинестична
субтиикономическа
динергия*
(transcentital kinestic subtieconomic dinergy), инцентиталната кинестична
субтиикономическа динергия* (incentital kinestic subtieconomic dinergy), центиталната кинестична субтиикономическа динергия* (centital kinestic
subtieconomic dinergy) и уницентиталната кинестична субтиикономическа
динергия* (unicentital kinestic subtieconomic dinergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикономическа дейност са
унисъзидателната динергетична субтиикономическа дейност* (unimaking
dinergetic subtieconomic action), съзидателната динергетична субтиикономическа дейност* (making dinergetic subtieconomic action), изпълнителната*
(implementary dinergetic subtieconomic action), творческата динергетична
субтиикономическа дейност* (creative dinergetic subtieconomic action), работната динергетична субтиикономическа дейност* (working dinergetic
subtieconomic action) и сътворителната динергетична субтиикономическа
дейност* (creating dinergetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа динергия са
унисъзидателната потенциална субтиикономическа динергия* (unimaking
potential subtieconomic dinergy), съзидателната потенциална субтиикономическа динергия* (making potential subtieconomic dinergy), изпълнителната
потенциална субтиикономическа динергия* (implementary potential
subtieconomic dinergy), творческата потенциална субтиикономическа динергия* (creative potential subtieconomic dinergy), работната потенциална
субтиикономическа динергия* (working potential subtieconomic dinergy) и
сътворителната потенциална субтиикономическа динергия* (creating
potential subtieconomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа динергия са
унисъзидателната кинетична субтиикономическа динергия* (unimaking
kinetic subtieconomic dinergy), съзидателната кинетична субтиикономическа динергия* (making kinetic subtieconomic dinergy), изпълнителната кинетична субтиикономическа динергия* (implementary kinetic subtieconomic
dinergy), творческата кинетична субтиикономическа динергия* (creative
kinetic subtieconomic dinergy), работната кинетична субтиикономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динергия* (working kinetic subtieconomic dinergy) и сътворителната кинетична субтиикономическа динергия* (creating kinetic subtieconomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикономическа динергия са
унисъзидателната кинестична субтиикономическа динергия* (unimaking
kinestic subtieconomic dinergy), съзидателната кинсетична субтиикономическа динергия* (making kinestic subtieconomic dinergy), изпълнителната кинестична субтиикономическа динергия* (implementary kinestic subtieconomic
dinergy), творческата кинсетична субтиикономическа динергия* (creative
kinestic subtieconomic dinergy), работната кинестична субтиикономическа
динергия* (working kinestic subtieconomic dinergy) и сътворителната кинсетична субтиикономическа динергия* (creating kinestic subtieconomic
dinergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на динергетичната субтиикономическа дейност са
производствената динергетична субтиикономическа дейност* (production
dinergetic subtieconomic action), разменната динергетична субтиикономическа дейност* (exchange dinergetic subtieconomic action), разпределителната динергетична субтиикономическа дейност* (distribution dinergetic
subtieconomic action) и потребителната динергетична субтиикономическа
дейност* (consumption exchange dinergetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа динергия са
производствената потенциална субтиикономическа динергия* (production
potential subtieconomic dinergy), разменната потенциална субтиикономическа динергия* (exchange potential subtieconomic dinergy), разпределителната потенциална субтиикономическа динергия* (distribution potential subtieconomic dinergy) и потребителната потенциална субтиикономическа
динергия* (consumption potential subtieconomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа динергия са
производствената кинетична субтиикономическа динергия* (production
kinetic subtieconomic dinergy), разменната кинетична субтиикономическа
динергия* (exchange kinetic subtieconomic dinergy), разпределителната кинетична субтиикономическа динергия* (distribution kinetic subtieconomic
dinergy) и потребителната кинетична субтиикономическа динергия*
(consumption kinetic subtieconomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикономическа динергия са
производствената кинестична субтиикономическа динергия* (production
kinestic subtieconomic dinergy), разменната кинестична субтиикономическа
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до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------динергия* (exchange kinestic subtieconomic dinergy), разпределителната кинестична субтиикономическа динергия* (distribution kinestic subtieconomic
dinergy) и потребителната кинестична субтиикономическа динергия*
(consumption kinestic subtieconomic dinergy);
Бинергетична субтиикономическа дейност
Бинергетичната
субтиикономическа
дейност*
(binergetic
subtieconomic action) е енергетична субтиикономическа дейност и синергетична субтиикономическа дейност, взети заедно в тяхното цялостно единство.
Същото се отнася и за понятието за бинергия, което е енергия и синергия, взети заедно в тяхното цялостно единство. Бинергетичната субтиикономическа
дейност е преобразуване на потенциалната субтиикономическа бинергия*
(potential subtieconomic binergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична субтиикономическа бинергия* (kinestic subtieconomic binergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два последователни бинергетични субтиикономически процеса: (1) бинергетично субтиикономическо кинетизиране*
(binergetic subtieconomic kinetation) [същото като бинергетично субтиикономическо активиране* (binergetic subtieconomic activation)], при който потенциалната субтиикономическа бинергия (същото като бинергетичен потенциален субтиикономически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикономическа бинергия* (kinetic subtieconomic binergy) (усвояваща и създаваща) (същото като бинергетичен кинетичен субтиикономически ингредиент) [бинергетичният потенциален субтиикономически ингредиент е бинергетичен кинетичен субтиикономически ингредиент в състояние на бинергетична
свитост, т.е. е бинергетична субтиикономическа конвулвента* (binergetic
subtieconomic conevulvent), а бинергетичният кинетичeн субтиикономически
ингредиент е разтегнат бинергетичен потенциален субтиикономически ингредиент, т.е. е бинергетична субтиикономическа еволвента* (binergetic
subtieconomic evolvent), така че тук бинергетичното субтиикономическо активиране е процес на бинергетично субтиикономическо разтягане (binergetic
subtieconomic evolsion); други синоними на този процес са бинергетична субтиикономическа екстензия* (binergetic subtieconomic extension), бинергетична субтиикономическа еволвулсия* (binergetic subtieconomic evolvulsion),
бинергетична субтиикономическа деконвулсия* (binergetic subtieconomic
deconvulsion)], и (2) бинергетично субтиикономическо кинестизиране*
(binergetic subtieconomic kinestation) [същото като бинергетично субтиикономическо пасивиране* (binergetic subtieconomic passivation)], при който би223
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нергетичният кинетичeн субтиикономически ингредиент (който е в състояние
на динамика, на процес) се преобразува в бинергетичен кинестичен субтиикономически ингредиент (който е статична опредметеност на бинергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес
в състояние на статика).
Бинергетичният потенциален, бинергетичният кинетичен и бинергетичният кинестичен субтиикономически ингредиент са разновидности на по-общото
понятие за бинергетичен субтиикономически ингредиент, респ. потенциалната субтиикономическа бинергия, кинетичната субтиикономическа бинергия
и кинестичната субтиикономическа бинергия са разновидности на по-общото
понятие за субтиикономическа бинергия (subtieconomic binergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикономическа дейност са
трансцентиталната
бинергетична
субтиикономическа
дейност*
(transcentital binergetic subtieconomic action), инцентиталната бинергетична
субтиикономическа дейност* (incentital binergetic subtieconomic action),
центиталната бинергетична субтиикономическа дейност* (centital
binergetic subtieconomic action) и уницентиталната бинергетична субтиикономическа дейност* (unicentital binergetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа бинергия са
трансцентиталната потенциална субтиикономическа бинергия* (transcentital potential subtieconomic binergy), инцентиталната потенциална
субтиикономическа бинергия* (incentital potential subtieconomic binergy),
центиталната потенциална субтиикономическа бинергия* (centital
potential subtieconomic binergy) и уницентиталната потенциална субтиикономическа бинергия* (unicentital potential subtieconomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа бинергия са
трансцентиталната кинетична субтиикономическа бинергия* (transcentital
kinetic
subtieconomic
binergy),
инцентиталната
кинетична
субтиикономическа бинергия* (incentital kinetic subtieconomic binergy), центиталната кинетична субтиикономическа бинергия* (centital kinetic
subtieconomic binergy) и уницентиталната кинетична субтиикономическа
бинергия* (unicentital kinetic subtieconomic binergy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикономическа бинергия са
трансцентиталната кинестична субтиикономическа бинергия* (transcentital kinestic subtieconomic binergy), инцентиталната кинестична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикономическа бинергия* (incentital kinestic subtieconomic binergy), центиталната кинестична субтиикономическа бинергия* (centital kinestic
subtieconomic binergy) и уницентиталната кинестична субтиикономическа
бинергия* (unicentital kinestic subtieconomic binergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикономическа дейност са
унисъзидателната бинергетична субтиикономическа дейност* (unimaking
binergetic subtieconomic action), съзидателната бинергетична субтиикономическа дейност* (making binergetic subtieconomic action), изпълнителната
бинергетична субтиикономическа дейност* (implementary binergetic
subtieconomic action), творческата бинергетична субтиикономическа
дейност* (creative binergetic subtieconomic action), работната бинергетична
субтиикономическа дейност* (working binergetic subtieconomic action) и
сътворителната бинергетична субтиикономическа дейност* (creating
binergetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа бинергия са
унисъзидателната потенциална субтиикономическа бинергия* (unimaking
potential subtieconomic binergy), съзидателната потенциална субтиикономическа бинергия* (making potential subtieconomic binergy), изпълнителната
потенциална субтиикономическа бинергия* (implementary potential
subtieconomic binergy), творческата потенциална субтиикономическа бинергия* (creative potential subtieconomic binergy), работната потенциална
субтиикономическа бинергия* (working potential subtieconomic binergy) и
сътворителната потенциална субтиикономическа бинергия* (creating
potential subtieconomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа бинергия са
унисъзидателната кинетична субтиикономическа бинергия* (unimaking
kinetic subtieconomic binergy), съзидателната кинетична субтиикономическа бинергия* (making kinetic subtieconomic binergy), изпълнителната кинетична субтиикономическа бинергия* (implementary kinetic subtieconomic
binergy), творческата кинетична субтиикономическа бинергия* (creative
kinetic subtieconomic binergy), работната кинетична субтиикономическа
бинергия* (working kinetic subtieconomic binergy) и сътворителната кинетична субтиикономическа бинергия* (creating kinetic subtieconomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикономическа бинергия са
унисъзидателната кинестична субтиикономическа бинергия* (unimaking
kinestic subtieconomic binergy), съзидателната кинсетична субтиикономи225
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа бинергия* (making kinestic subtieconomic binergy), изпълнителната кинестична субтиикономическа бинергия* (implementary kinestic subtieconomic
binergy), творческата кинсетична субтиикономическа бинергия* (creative
kinestic subtieconomic binergy), работната кинестична субтиикономическа
бинергия* (working kinestic subtieconomic binergy) и сътворителната кинсетична субтиикономическа бинергия* (creating kinestic subtieconomic
binergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикономическа дейност са
производствената бинергетична субтиикономическа дейност* (production
binergetic subtieconomic action), разменната бинергетична субтиикономическа дейност* (exchange binergetic subtieconomic action), разпределителната бинергетична субтиикономическа дейност* (distribution binergetic
subtieconomic action) и потребителната бинергетична субтиикономическа
дейност* (consumption exchange binergetic subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикономическа бинергия са
производствената потенциална субтиикономическа бинергия* (production
potential subtieconomic binergy), разменната потенциална субтиикономическа бинергия* (exchange potential subtieconomic binergy), разпределителната потенциална субтиикономическа бинергия* (distribution potential
subtieconomic binergy) и потребителната потенциална субтиикономическа
бинергия* (consumption potential subtieconomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикономическа бинергия са
производствената кинетична субтиикономическа бинергия* (production
kinetic subtieconomic binergy), разменната кинетична субтиикономическа
бинергия* (exchange kinetic subtieconomic binergy), разпределителната кинетична субтиикономическа бинергия* (distribution kinetic subtieconomic
binergy) и потребителната кинетична субтиикономическа бинергия*
(consumption kinetic subtieconomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикономическа бинергия са
производствената кинестична субтиикономическа бинергия* (production
kinestic subtieconomic binergy), разменната кинестична субтиикономическа
бинергия* (exchange kinestic subtieconomic binergy), разпределителната кинестична субтиикономическа бинергия* (distribution kinestic subtieconomic
binergy) и потребителната кинестична субтиикономическа бинергия*
(consumption kinestic subtieconomic binergy);
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на субтиикономическа дейност
По-долу се посочват разновидности на субтиикономическата дейност (усвояваща и създаваща) (включително и на нейните ингредиенти) според нейната съставност (освен тези, посочени във фиг. 1), където потенциалният, кинетичният и кинестичният субтиикономически ингредиент са разновидности на
по-общото понятие за дейностен субтиикономически ингредиент* (actionary
subtieconomic ingredient).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на субтиикономическата дейност са трансцентиталната субтиикономическа дейност* (transcentital subtieconomic action),
инцентиталната субтиикономическа дейност* (incentital subtieconomic
action), центиталната субтиикономическа дейност* (centital subtieconomic
action) и уницентиталната субтиикономическа дейност* (unicentital
subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикономически ингредиент са
трансцентиталният потенциален субтиикономически ингредиент*
(transcentital potential subtieconomic ingredient), инцентиталният потенциален субтиикономически ингредиент* (incentital potential subtieconomic
ingredient), центиталният потенциален субтиикономически ингредиент*
(centital potential subtieconomic ingredient) и уницентиталният потенциален
субтиикономически ингредиент* (unicentital potential subtieconomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния субтиикономически ингредиент са
трансцентиталният кинетичен субтиикономически ингредиент*
(transcentital kinetic subtieconomic ingredient), инцентиталният кинетичен
субтиикономически ингредиент* (incentital kinetic subtieconomic ingredient),
центиталният кинетичен субтиикономически ингредиент* (centital
kinetic subtieconomic ingredient) и уницентиталният кинетичен субтиикономически ингредиент* (unicentital kinetic subtieconomic ingredient);
[4] разновидности на кинсетичния субтиикономически ингредиент са
трансцентиталният кинестичен субтиикономически ингредиент*
(transcentital kinestic subtieconomic ingredient), инцентиталният кинестичен
субтиикономически ингредиент* (incentital kinestic subtieconomic ingredient),
центиталният кинестичен субтиикономически ингредиент* (centital
kinestic subtieconomic ingredient) и уницентиталният кинестична субтиикономически ингредиент* (unicentital kinestic subtieconomic ingredient).
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидностите на трансцентиталната субтиикономическа дейност
инцентиталната субтиикономическа дейност, центиталната субтиикономическа дейност и уницентиталната субтиикономическа дейност според тяхната съставност (включително и на техните ингредиенти) са посочени
във фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЦ СБ икономическа
потенциалност;
ТЦ СБ икономически
свитък;
ТЦ потенциална СБ
икономическа синергия

ТЦ СБ икономическа
кинетичност;
ТЦ СБ икономическа
активност;
ТЦ кинетична СБ
икономическа синергия

ТЦ СБ икономическа
кинестичност;
ТЦ икономическа СБ
значимост;
ТЦ кинестична СБ
икономическа синергия

ТЦ синергетична СБ
икономическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икономическа
енергия

ТЦ кинетична СБ
икономическа енергия

ТЦ кинестична СБ
икономическа
енергия

ТЦ енергетична
СБ икономическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икономическа динергия

ТЦ кинетична СБ
икономическа динергия

ТЦ кинестична СБ
икономическа динергия

ТЦ динергетична
СБ икономическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икономическа бинергия

ТЦ кинетична СБ
икономическа бинергия

ТЦ кинестична СБ
икономическа бинергия

ТЦ потенциален СБ
икономически ингредиент

ТЦ кинетичен СБ
икономически ингредиент

ТЦ кинестичен СБ
икономически ингредиент

ТЦ бинергетична
СБ икономическа
дейност

ТЦ СБ
икономическа
дейност

Фиг. 2. Разновидности на трансцентиталната субтиикономическа дейност според нейната
съставност (ТЦ – трансцентитален; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЦ СБ икономическа
потенциалност;
ИЦ СБ икономически
свитък;
ИЦ потенциална СБ
икономическа синергия

ИЦ СБ икономическа
кинетичност;
ИЦ СБ икономическа
активност;
ИЦ кинетична СБ
икономическа синергия

ИЦ СБ
икономическа кинестичност;
ИЦ икономическа СБ
начимост;
ИЦ кинестична СБ
икономическа синергия

ИЦ синергетична СБ
икономическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икономическа
енергия

ИЦ кинетична СБ
икономическа енергия

ИЦ кинестична СБ
икономическа
енергия

ИЦ енергетична
СБ икономическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икономическа динергия

ИЦ кинетична СБ
икономическа динергия

ИЦ кинестична СБ
икономическа динергия

ИЦ динергетична
СБ икономическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икономическа бинергия

ИЦ кинетична СБ
икономическа бинергия

ИЦ кинестична СБ
икономическа бинергия

ИЦ бинергетична
СБ икономическа
дейност

ИЦ потенциален СБ
икономически ингредиент

ИЦ кинетичен СБ
икономически ингредиент

ИЦ кинестичен СБ
икономически ингредиент

ИЦ СБ
икономическа
дейност

Фиг. 3. Разновидности на инцентиталната субтиикономическа дейност според нейната съставност (ИЦ – инцентитален; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦТ СБ икономическа
потенциалност;
ЦТ СБ икономически
свитък;
ЦТ СБ потенциална
икономическа синергия

ЦТ СБ икономическа
кинетичност;
ЦТ СБ икономическа
активност;
ЦТ кинетична СБ
икономическа синергия

ЦТ СБ икономическа
кинестичност;
ЦТ икономическа СБ
значимост;
ЦТ кинестична СБ
икономическа синергия

ЦТ синергетична СБ
икономическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икономическа
енергия

ЦТ кинетична СБ
икономическа енергия

ЦТ кинестична СБ
икономическа
енергия

ЦТ енергетична
СБ икономическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икономическа динергия

ЦТ кинетична СБ
икономическа динергия

ЦТ кинестична СБ
икономическа динергия

ЦТ динергетична
СБ икономическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икономическа бинергия

ЦТ кинетична СБ
икономическа бинергия

ЦТ кинестична СБ
икономическа бинергия

ЦТ бинергетична
СБ икономическа
дейност

ЦТ потенциален СБ
икономически ингредиент

ЦТ кинетичен СБ
икономически ингредиент

ЦТ кинестичен СБ
икономически ингредиент

ЦТ СБ
икономическа
дейност

Фиг. 4. Разновидности на центиталната субтиикономическа дейност според нейната съставност (ЦТ – центитален; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЦ СБ икономическа
потенциалност;
УЦ СБ икономически
свитък;
УЦ потенциална СБ
икономическа синергия

УЦ СБ икономическа
кинетичност;
УЦ СБ икономическа
активност;
УЦ кинетична СБ
икономическа синергия

УЦ СБ икономическа
кинестичност;
УЦ икономическа СБ
значимост;
УЦ кинестична СБ
икономическа синергия

УЦ синергетична СБ
икономическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икономическа
енергия

УЦ кинетична СБ
икономическа енергия

УЦ кинестична СБ
икономическа
енергия

УЦ енергетична
СБ икономическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икономическа динергия

УЦ кинетична СБ
икономическа динергия

УЦ кинестична СБ
икономическа динергия

УЦ динергетична
СБ икономическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икономическа бинергия

УЦ кинетична СБ
икономическа бинергия

УЦ кинестична СБ
икономическа бинергия

УЦ бинергетична СБ икономическа
дейност

УЦ потенциален СБ
икономически ингредиент

УЦ кинетичен СБ
икономически ингредиент

УЦ кинестичен СБ
икономически ингредиент

УЦ СБ
икономическа
дейност

Фиг. 5. Разновидности на уницентиталната субтиикономическа дейност според нейната съставност (УЦ – уницентитален; СБ – субти)
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на субтиикономическата дейност са унисъзидателната субтиикономическа дейност* (unimaking subtieconomic action), съзидателната субтиикономическа дейност* (making subtieconomic action), изпълнителната субтиикономическа дейност* (implementary subtieconomic
action), творческата субтиикономическа дейност* (creative subtieconomic
action), работната субтиикономическа дейност* (working subtieconomic
action) и сътворителната субтиикономическа дейност* (creating subtieconomic action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикономически ингредиент са
унисъзидателният
потенциален
субтиикономически
ингредиент*
(unimaking potential subtieconomic ingredient), съзидателният потенциален
субтиикономически ингредиент* (making potential subtieconomic ingredient),
изпълнителният потенциален субтиикономически ингредиент* (implementary potential subtieconomic ingredient), творческият потенциален субтиикономически ингредиент* (creative potential subtieconomic ingredient),
работният потенциален субтиикономически ингредиент* (working
potential subtieconomic ingredient) и сътворителният потенциален субтиикономически ингредиент* (creating potential subtieconomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния субтиикономически ингредиент саунисъзидателният кинетичен субтиикономически ингредиент* (unimaking
kinetic subtieconomic ingredient), съзидателният кинетичен субтиикономически ингредиент* (making kinetic subtieconomic ingredient), изпълнителният кинетичен субтиикономически ингредиент* (implementary kinetic
subtieconomic ingredient), творческият кинетичен субтиикономически ингредиент* (creative kinetic subtieconomic ingredient), работният кинетичен
субтиикономически ингредиент* (working kinetic subtieconomic ingredient) и
сътворителният кинетичен субтиикономически ингредиент* (creating
kinetic subtieconomic ingredient);
[4] разновидности на кинестичния субтиикономически ингредиент са
унисъзидателният
кинестичен
субтиикономически
ингредиент*
(unimaking kinestic subtieconomic ingredient), съзидателният кинсетичен
субтиикономически ингредиент* (making kinestic subtieconomic ingredient),
изпълнителният кинестичен субтиикономически ингредиент* (implementary kinestic subtieconomic ingredient), творческият кинсетичен субтиикономически ингредиент* (creative kinestic subtieconomic ingredient), работният кинестичен субтиикономически ингредиент* (working kinestic
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtieconomic ingredient) и сътворителният кинсетичен субтиикономически ингредиент* (creatingkinestic subtieconomic ingredient).
Разновидностите на унисъзидателната субтиикономическа дейност,
съзидателната субтиикономическа дейност, изпълнителната субтиикономическа дейност, творческата субтиикономическа дейност, работната субтиикономическа дейност и сътворителната субтиикономическа
дейност според тяхната съставност (включително и на техните ингредиенти)
са посочени във фиг. 6, фиг. 7, фиг. 8, фиг. 9, фиг. 10 и фиг. 11.
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС СБ икономическа
потенциалност;
УС СБ икономически
свитък;
УС СБ потенциална
икономическа синергия

УС СБ икономическа
кинетичност;
УС СБ икономическа
активност;
УС кинетична СБ
икономическа синергия

УС СБ икономическа
кинестичност;
УС икономическа СБ
значимост;
УС кинестична СБ
икономическа синергия

УС синергетична СБ
икономическа
дейност

УС потенциална СБ
икономическа
енергия

УС кинетична СБ
икономическа енергия

УС кинестична СБ
икономическа
енергия

УС енергетична
СБ икономическа
дейност

УС потенциална СБ
икономическа динергия

УС кинетична СБ
икономическа динергия

УС кинестична СБ
икономическа динергия

УС динергетична
СБ икономическа
дейност

УС потенциална СБ
икономическа бинергия

УС кинетична СБ
икономическа бинергия

УС кинестична СБ
икономическа бинергия

УС бинергетична
СБ икономическа
дейност

УС потенциален СБ
икономически ингредиент

УС кинетичен СБ
икономически ингредиент

УС кинестичен СБ
икономически ингредиент

УС СБ
икономическа
дейност

Фиг. 6. Разновидности на унисъзидателната субтиикономическа дейност според нейната съставност (УС – унисъзидателен; СБ – субти)
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1196

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ СБ икономическа
потенциалност;
СЗ СБ икономически
свитък;
СЗ потенциална СБ
икономическа синергия

СЗ СБ икономическа
кинетичност;
СЗ СБ икономическа
активност;
СЗ кинетична СБ
икономическа синергия

СЗ СБ икономическа
кинестичност;
СЗ икономическа СБ
значимост;
СЗ кинестична СБ
икономическа синергия

СЗ синергетична
СБ икономическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икономическа
енергия

СЗ кинетична СБ
икономическа енергия

СЗ кинестична СБ
икономическа
енергия

СЗ енергетична
СБ икономическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икономическа динергия

СЗ кинетична СБ
икономическа динергия

СЗ кинестична СБ
икономическа динергия

СЗ динергетична
СБ икономическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икономическа бинергия

СЗ кинетична СБ
икономическа бинергия

СЗ кинестична СБ
икономическа бинергия

СЗ би-нергетична
СБ икономическа
дейност

СЗ потенциален СБ
икономически ингредиент

СЗ кинетичен СБ
икономически ингредиент

СЗ кинестичен СБ
икономически ингредиент

СЗ СБ
икономическа
дейност

Фиг. 7. Разновидности на съзидателната субтиикономическа дейност според нейната съставност (СЗ – съзидателен; СБ – субти)
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1197

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП СБ икономическа
потенциалност;
ИП СБ икономически
свитък;
ИП потенциална СБ
икономическа синергия

ИП СБ иконо-мическа
кинетичност;
ИП СБ икономическа
активност;
ИП кинетична СБ
икономическа синергия

ИП СБ
икономическа кинестичност;
ИП икономическа СБ
значимост;
ИП кинестична СБ
икономическа синергия

ИП синергетична СБ
икономическа
дейност

ИП потенциална СБ
икономическа
енергия

ИП кинетична СБ
икономическа енергия

ИП кинестична СБ
икономическа
енергия

ИП енергетична
СБ икономическа
дейност

ИП потенциална СБ
икономическа динергия

ИП кинетична СБ
икономическа динергия

ИП кинестична СБ
икономическа динергия

ИП динергетична
СБ икономическа
дейност

ИП потенциална СБ
икономическа бинергия

ИП кинетична СБ
икономическа бинергия

ИП кинестична СБ
икономическа бинергия

ИП бинергетична
СБ икономическа
дейност

ИП потенциален СБ
икономически ингредиент

ИП кинетичен СБ
икономически ингредиент

ИП кинестичен СБ
икономически ингредиент

ИП СБ
икономическа
дейност

Фиг. 8 Разновидности на изпълнителната субтиикономическа дейност според нейната съставност (ИП – изпълнителен; СБ – субти)
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1198

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ СБ икономическа
потенциалност;
ТЧ СБ икономически
свитък;
ТЧ потенциална СБ
икономическа синергия

ТЧ СБ икономическа
кинетичност;
ТЧ СБ икономическа
активност;
ТЧ кинетична СБ
икономическа синергия

ТЧ СБ икономическа
кинестичност;
ТЧ икономическа СБ
значимост;
ТЧ кинестична СБ
икономическа синергия

ТЧ синергетична
СБ икономическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икономическа
енергия

ТЧ кинетична СБ
икономическа енергия

ТЧ кинестична СБ
икономическа
енергия

ТЧ енергетична
СБ икономическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икономическа динергия

ТЧ кинетична СБ
икономическа динергия

ТЧ кинестична СБ
икономическа динергия

ТЧ динергетична
СБ икономическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икономическа бинергия

ТЧ кинетична СБ
икономическа бинергия

ТЧ кинестична СБ
икономическа бинергия

ТЧ бинеретична
СБ икономическа
дейност

ТЧ потенциален СБ
икономически ингредиент

ТЧ кинетичен СБ
икономически ингредиент

ТЧ кинестичен СБ
икономически ингредиент

ТЧ СБ
икономическа
дейност

Фиг. 9. Разновидности на творческата субтиикономическа дейност според нейната съставност (ТЧ – творчески; СБ – субти)
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1199

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ СБ икономическа
потенциалност;
РБ СБ икономически
свитък;
РБ потенциална СБ
икономическа синергия

РБ потенциална СБ
икономическа
енергия

РБ потенциална СБ
икономическа динергия

РБ потенциална СБ
икономическа бинергия

РБ потенциален СБ
икономически ингредиент

РБ СБ икономическа
кинетичност;
РБ СБ икономическа
активност;
РБ СБ кинетична
икономическа синергия

РБ СБ икономическа
кинестичност;
РБ икономическа СБ
значимост;
РБ кинестична СБ
икономическа синергия

РБ синергетична
СБ икономическа
дейност

РБ кинетична СБ
икономическа енергия

РБ кинестична СБ
икономическа
енергия

РБ енергетична
СБ икономическа
дейност

РБ кинетична СБ
икономическа динергия

РБ кинестична СБ
икономическа динергия

РБ динергетична
СБ икономическа
дейност

РБ кинетична СБ
икономическа бинергия

РБ кинестична СБ
икономическа бинергия

РБ бинеретична
СБ икономическа
дейност

РБ кинетичен СБ
икономически ингредиент

РБ кинестичен СБ
икономически ингредиент

РБ СБ
икономическа
дейност

Фиг. 10. Разновидности на работната субтиикономическа дейност според нейната
съставност (РБ – работен; СБ – субти)
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1200

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ СБ
икономическа потенциалност;
СТВ СБ
икономически свитък;
СТВ потенциална СБ
икономическа синергия

СТВ СБ
икономическа кинетичност;
СТВ СБ
икономическа активност;
СТВ кинетична СБ
икономическа синергия

СТВ СБ
икономическа кинестичност;
СТВ икономическа СБ
значимост;
СТВ кинестична СБ
икономическа синергия

СТВ синергетична СБ
икономическа
дейност

СТВ потенциална
СБ икономическа
енергия

СТВ кинетична СБ
икономическа
енергия

СТВ кинестична
СБ икономическа
енергия

СТВ енергетична
СБ икономическа
дейност

СТВ потенциална
СБ икономическа
динергия

СТВ кинетична СБ
икономическа динергия

СТВ кинестична
СБ икономическа
динергия

СТВ динергетична СБ икономическа
дейност

СТВ потенциална
СБ
икономическа
бинергия

СТВ кинетична СБ
икономическа бинергия

СТВ кинестична
СБ икономическа
бинергия

СТВ бинергетична СБ
икономическа
дейност

СТВ потенциален СБ
икономически ингредиент

СТВ кинетичен СБ
икономически ингредиент

СТВ кинестичен
СБ икономически
ингредиент

СТВ СБ
икономическа
дейност

Фиг. 11. Разновидности на сътворителната субтиикономическа дейност според нейната
съставност (СТВ – сътворителен; СБ – субти)
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1201

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на субтиикономическата
дейност, посочени в табл. 1.
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1202

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субтиикономическата дейност едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(СИД – субтиикономическа дейност)
Уницентитална
ТрансцентиСИД
тална СИД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
Субтиикономи- ределеност на
СИД]
СИД]
ческа дейност
(СИД)
(вид субтиико- (вид субтиикономически дис- номическа същпозит)
ност)

Инцентитална
СИД
[външна определеност на
СИД]

Сътворителна
(пригодна) уницентитална СИД

Сътворителна
(пригодна)
инцентитална
СИД
[общо състояние на външната определеност на СИД]
(вид специфант на субтиикономическо явление)

Работна (сметна) уницентитална СИД
[работно външно състояние на
цялостната опреде-леност на
СИД]
(разновидност
на форма на
субтиикономически диспозит)

Работна (смет- Работна (смет- Работна (сметна) трансценна) инценна) центитална
титална СИД
титална СИД
СИД
[работно външ- [работно външ- [работно вънно състояние на но състояние шно състояние
вътрешната
на външната
на общата опопределеност
определеност
ределеност на
на СИД]
на СИД]
СИД]
(разновидност
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
субтиикономисубтииконосубтииконоческа същност) мическо явлемически дисние)
позант)

Сътворителна
(пригодна)
трансценСътворителна
титална
СИД
(пригодна)
[общо
състояние
[общо състояСИД
на
цялостната
ние на вътреш[общо понятие
определеност
на
ната определеза състояние на
СИД]
ност на СИД]
СИД]
(вид субтиико- (вид специфант (вид специфант
номически спена субтииконо- на субтииконоцифант)
мическа същмически диспоност)
зит)

Работна (сметна) СИД
[работно външно състояние
на СИД]
(разновидност
на субтиикономическа форма)

242

(вид субтиикономическо
явление)

1203

Центитална
СИД
[общо понятие за определност на
СИД]
(вид субтиикономически
диспозант)
Сътворителна
(пригодна)
центитална
СИД
[общо състояние на общата
определеност
на СИД]
(вид специфант на субтиикономически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
СИД
[творческо
външно състояние на СИД]
(разновидност
на субтиикономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
СИД
[външно състояние на
СИД]
(вид субтиикономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) СИД
[вътрешно състояние на
СИД]
(вид субтиикономическо съдържание)

Творческа (ползваема) уницентитална СИД
[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
СИД]
(разновидност
на форма на
субтиикономически диспозит)
Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
СИД
[външно състояние на цялостната определеност на СИД]
(вид форма на
субтиикономически диспозит)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална СИД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИД]
(вид съдържание на субтиикономически
диспозит)

Творческа (ползваема) трансцентитална
СИД
[творческо
външно състояние на вътрешната определеност на СИД]
(разновидност
на форма на
субтиикономическа същност)

Творческа
(ползваема)
инцентитал-на
СИД
[творческо
външно състояние на външната определеност на СИД]
(разновидност
на форма на
субтиикономическо явление)

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална СИД
[външно състояние на вътрешната определеност на
СИД]
(вид форма на
субтиикономическа същност)

Изпълнителна Изпълнителна
(задоволяваща)
(задоволяваинцентитална
ща) центиталСИД
на СИД
[външно със[външно състояние на
тояние на обвъншната опщата опредеределеност на
леност на
СИД]
СИД]
(вид форма на (вид форма на
субтиикономи- субтиикономическо явление)
чески диспозант)

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
СИД
[вътрешно състояние на вътрешната опреде-леност на
СИД]
(вид съдържание на субтиикономическа
същност)

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
СИД
[вътрешно състояние на
външната определеност на
СИД]
(вид съдържание на субтиикономическо
явление)
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Творческа
(ползваема)
центи-тална
СИД
[творческо
външно състояние на общата определеност на СИД]
(разновидност
на форма на
субтиикономически диспозант)

Съзидателна
(изгодна) центитална СИД
[вътрешно
състояние на
общата определеност на
СИД]
(вид съдържание на субтиикономически
диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателна (удовлетворяваща) СИД
[цялостно състояние на
СИД]
(вид субтиикономически специфит)

Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворяваща) уницентища) трансцентална СИД
титална СИД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
СИД]
(вид специфит
на субтиикономически диспозит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
СИД]
(вид специфит
на субтиикономическа същност)

Унисъзидателна (удовлетворяваща) инцентитална
СИД
[цялостно състояние на
външната определеност на
СИД]
(вид специфит
на субтиикономическо явление)

Унисъзидателна (удовлетворяваща) центитална СИД
[цялостно състояние на общата определеност на
СИД]
(вид специфит
на субтиикономически
диспозант)

Усвояваща и създаваща субтиикономическа дейност
Субтиикономическата дейност е насочено към удовлетворяване на икономическите потребности преобразуване на входния субтиикономически ингредиент в изходен субтиикономически ингредиент в съответствие с правилото, което задава операторът на субтиикономическата система (вж. оператор на икономическата система). Ролята на входен ингредиент се изпълнява
от субтиикономическия ресурс (вж. икономически ресурс), който се абсорбира и усвоява в субтиикономическата дейност, а на изходен ингредиент – от
субтиикономическия резултат (вж. субтиикономически резултат), който се
създава и отделя от субтиикономическата дейност. В този смисъл субтиикономическата дейност има две страни, свързани в неразривно едивство: (1) усвояваща субтиикономическа дейност* (assimilating subtieconomic action)
[при която входният субтиикономически ингредиент (субтиикономическият
ресурс) е усвояван субтиикономически ингредиент* (assimilated subtieconomic ingredient)] и (2) създаваща субтиикономическа дейност* (giving
subtieconomic action) [при която изходният субтиикономически ингредиент
(субтиикономическият резултат) е създаван субтиикономически ингредиент* (gived subtieconomic ingredient)].
Според специфичностния си състав (1) разновидности на усвояващата
субтиикономическа дейност са енергетичната усвояваща субтиикономическа дейност* (energetic assimilating subtieconomic action), синергетичната
(synergetic
assimilating
усвояваща
субтиикономическа
дейност*
subtieconomic action), динергетичната усвояваща субтиикономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дейност* (dinergetic assimilating subtieconomic action) и бинергетичната усвояваща субтиикономическа дейност* (binergetic assimilating subtieconomic
action), а (2) разновидности на създаващата субтиикономическа дейност са
енергетичната създаваща субтиикономическа дейност* (energetic giving
subtieconomic action), синергетичната създаваща субтиикономическа
дейност* (synergetic giving subtieconomic action), динергетичната създаваща
субтиикономическа дейност* (dinergetic giving subtieconomic action) и бинергетичната създаваща субтиикономическа дейност* (binergetic giving
subtieconomic action).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(1) разновидности на усвояващата субтиикономическа дейност са трансцентиталната усвояваща субтиикономическа дейност* (transcentital
assimilating subtieconomic action), инцентиталната усвояваща субтиикономическа дейност* (incentital assimilating subtieconomic action), центиталната усвояваща субтиикономическа дейност* (centital assimilating
subtieconomic action) и уницентиталната усвояваща субтиикономическа
дейност* (unicentital assimilating subtieconomic action), а (2) разновидности на
създаващата субтиикономическа дейност са трансцентиталната създаваща
субтиикономическа дейност* (transcentital giving subtieconomic action), инцентиталната създаваща субтиикономическа дейност* (incentital giving
subtieconomic action), центиталната създаваща субтиикономическа
дейност* (centital giving subtieconomic action) и уницентиталната създаваща субтиикономическа дейност* (unicentital giving subtieconomic action).
Според ценностната икономическа ингредиентност: (1) разновидности
на усвояващата субтиикономическа дейност са съзидателната усвояваща
субтиикономическа дейност* (making assimilating subtieconomic action), унисъзидателната усвояваща субтиикономическа дейност* (unimaking
assimilating subtieconomic action), косъзидателната усвояваща субтиикономическа дейност* (comaking assimilating subtieconomic action), фосъзидателната усвояваща субтиикономическа дейност* (fomaking assimilating
subtieconomic action), творческата усвояваща субтиикономическа дейност*
(creative assimilating subtieconomic action) и работната усвояваща субтиикономическа дейност* (working assimilating subtieconomic action), а (2) разновидности на създаващата субтиикономическа дейност са съзидателната създаваща субтиикономическа дейност* (making giving subtieconomic action),
унисъзидателната създаваща субтиикономическа дейност* (unimaking
giving subtieconomic action), косъзидателната създаваща субтиикономичес245
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка дейност* (comaking giving subtieconomic action), фосъзидателната създаваща субтиикономическа дейност* (fomaking giving subtieconomic action),
творческата създаваща субтиикономическа дейност* (creative giving
subtieconomic action) и работната създаваща субтиикономическа дейност*
(working giving subtieconomic action).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на усвояващата субтиикономическа дейност, посочени в табл. 2, и разновидности на създаващата
субтиикономическа дейност, посочени в табл. 3. Допълнителните обяснения,
дадени в табл. 1, са валидни и за таблици 2 и 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на усвояващата субтиикономическа дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (УСИД – усвояваща субтиикономическа дейност)

Усвояваща субтиикономическа дейност
(УСИД)

Уницентитална ТрансцентиталУСИД
на УСИД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
УСИД]
УСИД]

Инцентитална
УСИД
[външна определеност на
УСИД]

Центитална
УСИД
[общо понятие
за определност
на УСИД]

Сътворителна
(пригодна)
УСИД
[общо понятие
за състояние на
УСИД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
УСИД
УСИД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
УСИД]
УСИД]

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
УСИД
[общо състояние на външната определеност
на УСИД]

Сътворителна
(пригодна) центитална УСИД

Работна (сметна) УСИД
[работно външно състояние на
УСИД]

Работна (сметна) уницентитална УСИД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
УСИД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална УСИД
титална УСИД
[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
УСИД]
УСИД]

Работна (сметна) центитална
УСИД
[работно външно състояние на
общата определеност на
УСИД]

Творческа (ползваема) уницентитална УСИД

Творческа (ползваема) трансцентитална
УСИД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на УСИД]

Творческа (ползваема) инцентитална УСИД

Творческа (ползваема) центитална УСИД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на УСИД]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на УСИД]

Творческа
(ползваема)
УСИД
[творческо
външно състояние на УСИД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
УСИД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
УСИД
[външно състояние на цялостната определеност на УСИД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
УСИД
[външно състояние на вътрешната определеност на
УСИД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
УСИД
[външно състояние на външната определеност на УСИД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
УСИД
[външно състояние на общата
определеност
на УСИД]

Съзидателна
(изгодна) УСИД
[вътрешно състояние на
УСИД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
УСИД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
УСИД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
УСИД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
УСИД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
УСИД
[вътрешно състояние на външната определеност на
УСИД]

Съзидателна
(изгодна) центитална УСИД

Унисъзидателна (удовлетворяваща) УСИД
[цялостно състояние на
УСИД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална УСИД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
УСИД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална УСИД
тална УСИД
УСИД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на УСИД]
УСИД]
УСИД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
УСИД
[външно състояние на
УСИД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на създаващата субтиикономическа дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ССИД – създаваща субтиикономическа дейност)
Уницентитална ТрансцентиталССИД
на ССИД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
ССИД]
ССИД]

Инцентитална
ССИД
[външна определеност на
ССИД]

Центитална
ССИД
[общо понятие
за определност
на ССИД]

Сътворителна
(пригодна)
ССИД
[общо понятие
за състояние
на ССИД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
ССИД
ССИД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
ССИД]
ССИД]

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ССИД
[общо състояние на външната определеност
на ССИД]

Сътворителна
(пригодна) центитална ССИД

Работна (сметна) ССИД
[работно външно състояние
на ССИД]

Работна (сметна) уницентитална ССИД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ССИД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална ССИД
титална ССИД
[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
ССИД]
ССИД]

Работна (сметна) центитална
ССИД
[работно външно състояние на
общата определеност на
ССИД]

Творческа (ползваема) уницентитална ССИД

Творческа (ползваема) трансцентитална
ССИД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ССИД]

Творческа (ползваема) инцентитална ССИД

Творческа (ползваема) центитална ССИД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ССИД]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на ССИД]

Създаваща
субтиикономическа
дейност
(ССИД)

Творческа
(ползваема)
ССИД
[творческо
външно състояние на ССИД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
ССИД]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ССИД
[външно състояние на
ССИД]

Съзидателна
(изгодна)
ССИД
[вътрешно състояние на
ССИД]

Унисъзидателна (удовлетворяваща) ССИД
[цялостно състояние на
ССИД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ССИД
[външно състояние на цялостната определеност на ССИД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ССИД
[външно състояние на вътрешната определеност на
ССИД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ССИД
[външно състояние на външната определеност на ССИД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ССИД
[външно състояние на общата
определеност
на ССИД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ССИД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ССИД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ССИД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ССИД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ССИД
[вътрешно състояние на външната определеност на
ССИД]

Съзидателна
(изгодна) центитална ССИД

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална ССИД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ССИД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална ССИД
тална ССИД
ССИД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на ССИД]
ССИД]
ССИД]

[вътрешно състояние на общата определеност на ССИД]

При едновременното прилагане на различните критерии от горните разновидности се конститурират стотици други подразновидности на усвояващата и
създаващата субтиикономическа дейност.
СУБТИИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (subtieconomic action) (ки) – във:
енергетична субтиикономическа дейност (вж. субтиикономическа
дейност);
синергетична субтиикономическа дейност (вж. субтиикономическа
дейност);
създаваща субтиикономическа дейност (вж. субтиикономическа
дейност);
субтиикономическа дейност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------усвояваща
дейност).

субтиикономическа

дейност

(вж.

субтиикономическа

СУБТИИКОНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ
(subtieconomic
potentiality) (същото като потенциална субтиикономическа синергия) – разглеждана като субективна проекция свита (конвулсирана) субтиикономическа синергия* (subtieconomic synergy) [като субтиикономически свитък*
(subtieconomic resultant /convulation/)], намираща се в състояние на готовност
да бъде при необходимост целенасочено използвана в субтиикономическата
дейност на някаква възпроизводствена икономическа единица за създаването
на определено субтиикономическо благо (вж. икономическо благо и икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) (вж. субтиикономическа
дейност). При синергетично субтиикономическо кинетизиране* (synergetic
subtieconomic kinetation) потенциалната субтиикономическа синергия
(субтиикономическата потенциалност, субтиикономическият свитък) се
преобразува в кинетична субтиикономическа синергия* (kinetic
subtieconomic synergy) [същото като субтиикономическа кинетичност*
(subtieconomic kineticality) и като субтиикономическа активност (вж.
субтиикономическа дейност)] (подобно на отпускане на свита пружина).
Потенциалната субтиикономическа синергия е формата или още външното
състояние на потенциалната субтиикономическа енергия (последната в
качеството й на субтиикономическо съдържание; вж. икономическо
съдържание). Тя е и форма (външно състояние) на потенциалния
субтиикономически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната
субтиикономическа
енергия
е
определяща,
а
потенциалната
субтиикономическа синергия е решаваща. Потенциалната субтиикономическа
синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикономическото възпроизводство потенциална субтиикономическата енергия, така че при
нейното активиране да може с намалена субтиикономическа ентропия (вж.
икономическа ентропия) ефективно да бъде използвана при създаването на
субтиикономически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически
потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциалната субтиикономическа енергия стават свойства на цялостност в потенциалната субтиикономическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния субтиикономически ингредиент (вж. синергетика). По аналогичен начин кинетичната субтиикономическа синергия
(субтиикономическата кинетичност, субтиикономическата активност) е формата или още външното състояние на кинетичната субтиикономическа
251
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File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------енергия (последната в качеството й на субтиикономическо съдържание [тя е
и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикономически ингредиент].
{Потенциалната субтиикономическа енергия е субтиикономическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква
консервативна субтиикономическа система (вж. консервативна икономическа система), така че тя да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е равна на субтиикономическата работа. Кинетичната субтиикономическа енергия е субтиикономическата енергия на движението на елементите на субтиикономическата система (вж. икономическа система) при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален субтиикономически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикономически ингредиент в състояние на синергетична
свитост, т.е. е синергетична субтиикономическа конвулвента* (synergetic
subtieconomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикономически
ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикономически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикономическа еволвента* (synergetic
subtieconomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикономическо активиране (преходът от субтиикономическа потенциалност към субтиикономическа активност) е процес на синергетично субтиикономическо разтягане
(synergetic subtieconomic evolsion); други синоними на този процес са синергетична субтиикономическа екстензия* (synergetic subtieconomic extension),
синергетична субтиикономическа еволвулсия* (synergetic subtieconomic
evolvulsion), синергетична субтиикономическа деконвулсия* (synergetic
subtieconomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикономическата потенциалност са (1) усвояващата субтиикономическа
потенциалност* (assimilating subtieconomic potentiality) [входната субтиикономическа потенциалност* (input subtieconomic potentiality)], което е същото
като субтиикономически потребности, и (2) създаващата субтиикономическа потенциалност* (giving subtieconomic potentiality) [изходната субтиикономическа потенциалност* (output subtieconomic potentiality)], което е същото като субтиикономически способности (subtieconomic abilities) (вж.
производителски икономически способности).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикономическата потенциалност са:
(1) уницентиталната субтиикономическа потенциалност* (unicentital
subtieconomic potentiality) {в т.ч. уницентиталната усвояваща субтииконо252

1213

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБСТАТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа потенциалност* (unicentital assimilating subtieconomic potentiality) и
уницентиталната създаваща субтиикономическа потенциалност*
(unicentital giving subtieconomic potentiality)};
(2) трансцентиталната субтиикономическа потенциалност*
(transcentital subtieconomic potentiality) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща субтиикономическа потенциалност* (transcentital assimilating
subtieconomic potentiality) и трансцентиталната създаваща субтиикономическа потенциалност* (transcentital giving subtieconomic potentiality)};
(3) инцентиталната субтиикономическа потенциалност* (incentital
subtieconomic potentiality) {в т.ч. инцентиталната усвояваща субтиикономическа потенциалност* (incentital assimilating subtieconomic potentiality) и
инцентиталната създаваща субтиикономическа потенциалност*
(incentital giving subtieconomic potentiality)};
(4) центиталната субтиикономическа потенциалност* (centital
subtieconomic potentiality) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикономическа потенциалност* (centital assimilating subtieconomic potentiality) и центиталната създаваща субтиикономическа потенциалност* (centital giving
subtieconomic potentiality)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикономическата потенциалност са:
(1) унисъзидателната субтиикономическа потенциалност* (unimaking
subtieconomic potentiality) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща субтиикономическа потенциалност* (unimaking assimilating subtieconomic potentiality) и
унисъзидателната създаваща субтиикономическа потенциалност*
(unimaking giving subtieconomic potentiality)};
(2) съзидателната субтиикономическа потенциалност* (making
subtieconomic potentiality) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикономическа потенциалност* (making assimilating subtieconomic potentiality) и съзидателната създаваща субтиикономическа потенциалност* (making giving
subtieconomic potentiality)};
(3) изпълнителната субтиикономическа потенциалност* (implementary subtieconomic potentiality) {в т.ч. изпълнителната усвояваща субтиикономическа потенциалност* (implementary assimilating subtieconomic potentiality) и изпълнителната създаваща субтиикономическа потенциалност*
(implementary giving subtieconomic potentiality)};
(4) творческата субтиикономическа потенциалност* (creative
subtieconomic potentiality) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикономичес253
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка потенциалност* (creative assimilating subtieconomic potentiality) и творческата създаваща субтиикономическа потенциалност* (creative giving
subtieconomic potentiality)};
(5) работната субтиикономическа потенциалност* (working subtieconomic potentiality) {в т.ч. работната усвояваща субтиикономическа
потенциалност* (working assimilating subtieconomic potentiality) и работната създаваща субтиикономическа потенциалност* (working giving subtieconomic potentiality)};
(6) сътворителната субтиикономическа потенциалност* (creating
subtieconomic potentiality) {в т.ч. сътворителната усвояваща субтиикономическа потенциалност* (creating assimilating subtieconomic potentiality) и
сътворителната създаваща субтиикономическа потенциалност* (creating
giving subtieconomic potentiality)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикономическата потенциалност са:
(1) възпроизводствената субтиикономическа потенциалност*
(reproductional subtieconomic potentiality) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща субтиикономическа потенциалност* (reproductional assimilating
subtieconomic potentiality) и възпроизводствената създаваща субтиикономическа потенциалност* (reproductional giving subtieconomic potentiality)};
(2) производствената субтиикономическа потенциалност* (production
subtieconomic potentiality) {в т.ч. производствената усвояваща субтиикономическа потенциалност* (production assimilating subtieconomic potentiality) и
производствената създаваща субтиикономическа потенциалност*
(production giving subtieconomic potentiality)};
(3) разменната субтиикономическа потенциалност* (exchange
subtieconomic potentiality) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикономическа
потенциалност* (exchange assimilating subtieconomic potentiality) и разменната създаваща субтиикономическа потенциалност* (exchange giving subtieconomic potentiality)};
(4)
разпределителната
субтиикономическа
потенциалност*
(distribution subtieconomic potentiality) {в т.ч. разпределителната усвояваща
субтиикономическа потенциалност* (distribution assimilating subtieconomic
potentiality) и разпределителната създаваща субтиикономическа потенциалност* (distribution giving subtieconomic potentiality)};
(5) потребителната субтиикономическа потенциалност* (consumption subtieconomic potentiality) {в т.ч. потребителната усвояваща субтиико254
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикономическа потенциалност* (consumption assimilating subtieconomic
potentiality) и потребителната създаваща субтиикономическа потенциалност* (consumption giving subtieconomic potentiality)};
(6)
стопанствената
субтиикономическа
потенциалност*
(prosubtieconomizing subtieconomic potentiality) {в т.ч. стопанствената усвояваща субтиикономическа потенциалност* (prosubtieconomizing assimilating
subtieconomic potentiality) и стопанствената създаваща субтиикономическа
потенциалност* (prosubtieconomizing giving subtieconomic potentiality)};
(7) следпроизводствената субтиикономическа потенциалност* (postproduction subtieconomic potentiality) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща
субтиикономическа
потенциалност*
(post-production
assimilating
subtieconomic potentiality) и следпроизводствената създаваща субтиикономическа потенциалност* (post-production giving subtieconomic potentiality)};
(8) предипотребителната субтиикономическа потенциалност*
(before-consumption subtieconomic potentiality) {в т.ч. предипотребителната
усвояваща субтиикономическа потенциалност* (before-consumption assimilating subtieconomic potentiality) и предипотребителната създаваща
субтиикономическа
потенциалност*
(before-consumption
giving
subtieconomic potentiality)};
(9)
посредническата
субтиикономическа
потенциалност*
(intermediationary subtieconomic potentiality) {в т.ч. посредническата усвояваща субтиикономическа потенциалност* (intermediationary assimilating
subtieconomic potentiality) и посредническата създаваща субтиикономическа
потенциалност* (intermediationary giving subtieconomic potentiality)};
(10)
бизнес
субтиикономическа
потенциалност*
(business
subtieconomic potentiality) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикономическа потенциалност* (business assimilating subtieconomic potentiality) и бизнес създаваща субтиикономическа потенциалност* (business giving subtieconomic
potentiality)};
(11) алокативна субтиикономическа потенциалност* (allocative
subtieconomic potentiality) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикономическа
потенциалност* (allocative assimilating subtieconomic potentiality) и алокативна създаваща субтиикономическа потенциалност* (allocative giving
subtieconomic potentiality)}.
СУБТИИКОНОМИЧЕСКА
tentiality) (ки) – във:

ПОТЕНЦИАЛНОСТ

255
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикономическа потенциалност;
създаваща субтиикономическа потенциалност (вж. субтиикономическа
потенциалност);
усвояваща субтиикономическа потенциалност (вж. субтиикономическа
потенциалност);
СУБТИИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (subtieconomic ingredient) (ки) –
във:
кинестичен субтиикономически ингредиент (вж. субтиикономическа
дейност);
кинетичен субтиикономически ингредиент (вж. субтиикономическа
дейност);
потенциален субтиикономически ингредиент (вж. субтиикономическа
дейност).

256
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (subtiecorenomic activity) (същото като субтиикореномическа кинетичност и кинетична субтиикореномическа синергия) – общо понятие за субтиикономическа активност и
субтиикотехномическа активност, но не и за двете взети заедно в тяхното
цялостно единство; разглеждано като субективна проекция целенасочено икореномическо движение (вж. икономическо движение), при което някаква възпроизводствена икономическа единица създава определено субтиикореномическо благо (вж. субтиикореномическо благо); кинетична субтиикореномическа синергия* (kinetic subtiecorenomic synergy) [субтиикореномическа кинетичност* (subtiecorenomic kineticality)], която е формата или още външното състояние на кинетичната субтиикореномическа енергия* (kinetic
subtiecorenomic еnergy) (последната в качеството й на субтиикореномическо
съдържание (вж. икореномическо съдържание) [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикореномически ингредиент] (вж. субтиикореномическа дейност). В това взаимоотношение кинетичната субтиикореномическа
енергия е определяща, а кинетичната субтиикореномическа синергия е решаваща. Кинетичната субтиикореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикореномическото възпроизводство кинетична субтиикореномическа енергия, така че с намалена субтиикореномическа
ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикореномически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически потребности.
При тези условия свойствата на микроструктурата в кинетичната субтиикореномическа енергия стават свойства на цялостност в кинетичната субтиикореномическа синергия (на субтиикореномичеката активност), с което се създават
допълнителни възможности за използване на кинетичния субтиикореномически ингредиент. При синергетично субтиикореномическо кинетизиране*
(synergetic subtiecorenomic kinetation) (синергетичното субтиикореномическо
активиране) (вж. субтиикореномическа дейност и субтиикореномическа потенциалност) потенциалната субтиикореномическа синергия (субтиикореномическата потенциалност, субтиикореномическият свитък) се преобразува в
кинетична субтиикореномическа синергия (в субтиикореномическа активност)
подобно на отпускане на свита пружина, където от своя страна потенциалната
субтиикореномическа синергия е формата или още външното състояние на
потенциалната субтиикореномическа енергия (последната в качеството й на
субтиикореномическо съдържание). {Потенциалната субтиикореномическа
енергия е субтиикореномическата енергия, която е необходима да се въз1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------действа отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикореномическа система (вж. консервативна икономическа система), така че тя да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е равна на субтиикореномическата работа. Кинетичната субтиикореномическа енергия е субтиикореномическата енергия на
движението на елементите на субтиикореномическата система (вж. икореномическа система) при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален субтиикореномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикореномическа конвулвента*
(synergetic subtiecorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикореномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикореномическа еволвента* (synergetic subtiecorenomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикореномическо активиране (преходът от субтиикореномическа потенциалност към субтиикореномическа активност) е процес на синергетично субтиикореномическо разтягане (synergetic subtiecorenomic evolsion); други синоними на този процес са синергетична субтиикореномическа екстензия*
(synergetic subtiecorenomic extension), синергетична субтиикореномическа
еволвулсия* (synergetic subtiecorenomic evolvulsion), синергетична субтиикореномическа деконвулсия* (synergetic subtiecorenomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикореномическата активност са (1) усвояващата субтиикореномическа
активност* (assimilating subtiecorenomic activity) [входната субтиикореномическа активност* (input subtiecorenomic activity)] и (2) създаващата субтиикореномическа активност* (giving subtiecorenomic activity) [изходната
субтиикореномическа активност* (output subtiecorenomic activity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикореномическата активност са:
(1) уницентиталната субтиикореномическа активност* (unicentital
subtiecorenomic activity) {в т.ч. уницентиталната усвояваща субтиикореномическа активност* (unicentital assimilating subtiecorenomic activity) и уницентиталната създаваща субтиикореномическа активност* (unicentital
giving subtiecorenomic activity)};
(2) трансцентиталната субтиикореномическа активност* (transcentital subtiecorenomic activity) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща
субтиикореномическа активност* (transcentital assimilating subtiecorenomic
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------activity) и трансцентиталната създаваща субтиикореномическа активност* (transcentital giving subtiecorenomic activity)};
(3) инцентиталната субтиикореномическа активност* (incentital
subtiecorenomic activity) {в т.ч. инцентиталната усвояваща субтиикореномическа активност* (incentital assimilating subtiecorenomic activity) и инцентиталната създаваща субтиикореномическа активност* (incentital giving
subtiecorenomic activity)};
(4) центиталната субтиикореномическа активност* (centital
subtiecorenomic activity) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикореномическа активност* (centital assimilating subtiecorenomic activity) и центиталната създаваща субтиикореномическа активност* (centital giving subtiecorenomic activity)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикореномическата активност са:
(1) унисъзидателната субтиикореномическа активност* (unimaking
subtiecorenomic activity) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща субтиикореномическа активност* (unimaking assimilating subtiecorenomic activity) и унисъзидателната създаваща субтиикореномическа активност* (unimaking giving subtiecorenomic activity)};
(2) съзидателната субтиикореномическа активност* (making
subtiecorenomic activity) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикореномическа активност* (making assimilating subtiecorenomic activity) и съзидателната създаваща субтиикореномическа активност* (making giving
subtiecorenomic activity)};
(3) изпълнителната субтиикореномическа активност* (implementary
subtiecorenomic activity) {в т.ч. изпълнителната усвояваща субтиикореномическа активност* (implementary assimilating subtiecorenomic activity) и изпълнителната създаваща субтиикореномическа активност* (implementary
giving subtiecorenomic activity)};
(4) творческата субтиикореномическа активност* (creative
subtiecorenomic activity) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикореномическа активност* (creative assimilating subtiecorenomic activity) и творческата
създаваща
субтиикореномическа
активност*
(creative
giving
subtiecorenomic activity)};
(5) работната субтиикореномическа активност* (working subtiecorenomic activity) {в т.ч. работната усвояваща субтиикореномическа
активност* (working assimilating subtiecorenomic activity) и работната съз3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------даваща субтиикореномическа активност* (working giving subtiecorenomic
activity)};
(6) сътворителната субтиикореномическа активност* (creating
subtiecorenomic activity) {в т.ч. сътворителната усвояваща субтиикореномическа активност* (creating assimilating subtiecorenomic activity) и сътворителната създаваща субтиикореномическа активност* (creating giving
subtiecorenomic activity)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикореномическата активност са:
(1)
възпроизводствената
субтиикореномическа
активност*
(reproductional subtiecorenomic activity) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща
субтиикореномическа
активност*
(reproductional
assimilating
subtiecorenomic activity) и възпроизводствената създаваща субтиикореномическа активност* (reproductional giving subtiecorenomic activity)};
(2) производствената субтиикореномическа активност* (production
subtiecorenomic activity) {в т.ч. производствената усвояваща субтиикореномическа активност* (production assimilating subtiecorenomic activity) и производствената създаваща субтиикореномическа активност* (production giving subtiecorenomic activity)};
(3) разменната субтиикореномическа активност* (exchange subtiecorenomic activity) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикореномическа
активност* (exchange assimilating subtiecorenomic activity) и разменната създаваща субтиикореномическа активност* (exchange giving subtiecorenomic
activity)};
(4) разпределителната субтиикореномическа активност* (distribution
subtiecorenomic activity) {в т.ч. разпределителната усвояваща субтиикореномическа активност* (distribution assimilating subtiecorenomic activity) и
разпределителната
създаваща
субтиикореномическа
активност*
(distribution giving subtiecorenomic activity)};
(5) потребителната субтиикореномическа активност* (consumption
subtiecorenomic activity) {в т.ч. потребителната усвояваща субтиикореномическа активност* (consumption assimilating subtiecorenomic activity) и
потребителната
създаваща
субтиикореномическа
активност*
(consumption giving subtiecorenomic activity)};
(6)
стопанствената
субтиикореномическа
активност*
(prosubtiecorenomizing subtiecorenomic activity) {в т.ч. стопанствената усвояваща субтиикореномическа активност* (prosubtiecorenomizing assimilating
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecorenomic activity) и стопанствената създаваща субтиикореномическа активност* (prosubtiecorenomizing giving subtiecorenomic activity)};
(7) следпроизводствената субтиикореномическа активност* (postproduction subtiecorenomic activity) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща
субтиикореномическа
активност*
(post-production
assimilating
subtiecorenomic activity) и следпроизводствената създаваща субтиикореномическа активност* (post-production giving subtiecorenomic activity)};
(8) предипотребителната субтиикореномическа активност* (beforeconsumption subtiecorenomic activity) {в т.ч. предипотребителната усвояваща субтиикореномическа активност* (before-consumption assimilating
subtiecorenomic activity) и предипотребителната създаваща субтиикореномическа активност* (before-consumption giving subtiecorenomic activity)};
(9) посредническата субтиикореномическа активност* (intermediationary subtiecorenomic activity) {в т.ч. посредническата усвояваща
субтиикореномическа
активност*
(intermediationary
assimilating
subtiecorenomic activity) и посредническата създаваща субтиикореномическа активност* (intermediationary giving subtiecorenomic activity)};
(10) бизнес субтиикореномическа активност* (business subtiecorenomic
activity) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикореномическа активност*
(business assimilating subtiecorenomic activity) и бизнес създаваща субтиикореномическа активност* (business giving subtiecorenomic activity)};
(11) алокативна субтиикореномическа активност* (allocative subtiecorenomic activity) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикореномическа активност* (allocative assimilating subtiecorenomic activity) и алокативна
създаваща
субтиикореномическа
активност*
(allocative
giving
subtiecorenomic activity)}.
СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (subtiecorenomic activity) (ки)
– във:
субтиикореномическа активност;
усвояваща субтиикореномическа активност (вж. субтиикореномическа
активност);
създаваща субтиикореномическа активност (вж. субтиикореномическа
активност).
СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (subtiecorenomic action) (*) –
общо понятие за субтиикономическа дейност и субтиикотехномическа
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дейност, но не и за двете взети заедно в тяхното цялостно единство; разглеждан като субективна проекция икореномически процес* (ecorenomic process)
на преобразуване (вж. икономически процес и икономическо преобразование)
(на трансформиране) на някакъв потенциален субтиикореномически ингредиент* (potential subtiecorenomic ingredient) в кинестичен субтиикореномически ингредиент* (kinestic subtiecorenomic ingredient) (вж. фиг. 1), при който
се създава дейностно субтиикореномическо благо* (actionary subtiecorenomic
good) (последното същото като субтиикореномическо благо и като артипрефикасно субтиикореномическо благо) (вж. икономическо благо и артипрефикасно субтиикореномическо благо), притежаващо способността при неговата употреба в крайна сметка да удовлетварява някакви икономически потребности (същото като ефикасни икономически потребности) (вж. също субтиикореномика и икономическа дейност). Този процес (субтиикореномическата
дейност) е композиция от два последователни субтиикореномически процеса:
(1) субтиикореномическо кинетизиране* (subtiecorenomic kinetation) [същото
като субтиикореномическо активиране* (subtiecorenomic activation)], при
който потенциалният субтиикореномически ингредиент се преобразува в кинетичен субтиикореномически ингредиент* (kinetic subtiecorenomic
ingredient) [потенциалният субтиикореномически ингредиент е кинетичен субтиикореномически ингредиент в състояние на свитост, т.е. е субтиикореномическа конвулвента* (subtiecorenomic conevulvent), а кинетичният субтиикореномически ингредиент е разтегнат потенциален субтиикореномически ингредиент, т.е. е субтиикореномическа еволвента* (subtiecorenomic evolvent),
така че тук субтиикореномическото активиране е процес на субтиикореномическо разтягане (subtiecorenomic evolsion); други синоними на този процес са
субтиикореномическа екстензия* (subtiecorenomic extension), субтиикореномическа еволвулсия* (subtiecorenomic evolvulsion), субтиикореномическа
деконвулсия* (subtiecorenomic deconvulsion)], и (2) субтиикореномическо кинестизиране* (subtiecorenomic kinestation) [същото като субтиикореномическо пасивиране* (subtiecorenomic passivation)], при който кинетичният субтиикореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се
преобразува в кинестичен субтиикореномически ингредиент (който е статична
опредметеност на кинетичния субтиикореномически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика). Така
че в крайна сметка субтиикореномическата дейност е преобразуване на потенциалния субтиикореномически ингредиент в кинестичен субтиикореномически ингредиент [той е процес на преминаване на субтиикореномическия ин6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиент от състояние на статична свитост (подобно на свита пружина) в състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната пружина), между които две състояния е междинното състояние на разтягаща субтиикореномическа
активност (динамичност, кинетичност) на субтиикореномическия ингредиент
(подобно на разтягането на пружината)].

7
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СБ икореномическа
потенциалност;
СБ икореномически
свитък;
потенциална СБ икореномическа синергия

Потенциална СБ
икореномическа
енергия

СБ икореномическа
кинетичност;
СБ икореномическа
активност;
кинетична
СБ икореномическа
синергия

СБ икореномическа
кинестичност;
икореномическо
СБ участие;
кинестична
СБ икореномическа
синергия

Кинетична
СБ икореномическа
енергия

Кинестична СБ
икореномическа
енергия

Потенциална СБ
икореномическа
динергия

Кинетична
СБ икореномическа
динергия

Кинестична СБ
икореномическа
динергия

Потенциална СБ
икореномическа
бинергия

Кинетична
СБ икореномическа
бинергия

Кинестична СБ
икореномическа
бинергия

Потенциален СБ
икореномически
ингредиент

Кинетичен
СБ икореномически
ингредиент

Кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

Синергетична СБ
икореномическа
дейност

Енергетична СБ
икореномическа
дейност

Динергетична СБ
икореномическа
дейност

Бинергетична СБ
икореномическа
дейност

СБ икореномическа
дейност

Фиг. 1. Разновидности на субтиикореномическата дейност според нейната съставност
(СБ – субти)

8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипотетично, обратният процес на субтиикореномическата дейност (на
правата субтиикореномическа дейност) е инверсната субтиикореномическа
дейност (обратната субтиикореномическа дейност). Инверсната субтиикореномическа дейност* (inverse subtiecorenomic action) е субтиикореномически
процес на преобразуване (на трансформиране) на някакъв кинестичен субтиикореномически ингредиент в потенциален субтиикореномически ингредиент.
Този процес (обратната субтиикореномическа дейност) е композиция от два
последователни субтиикореномически процеса: (1) субтиикореномическо декинестизиране* (subtiecorenomic dekinestation) [същото като субтиикореномическо депасивиране* (subtiecorenomic depassivation)], при който кинестичният субтиикореномически ингредиент се преобразува в кинетичен субтиикореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес, т.е. е
динамична разпредметеност на кинестичния субтиикореномически ингредиент
след приключване на процеса) и (2) субтиикореномическо декинетизиране*
(subtiecorenomic dekinetation) [същото като субтиикореномическо дезактивиране* (subtiecorenomic disactivation)], при който кинетиченият субтиикореномически ингредиент се преобразува в потенциален субтиикореномически ингредиент, така че тук субтиикореномическото дезактивиране е процес на субтиикореномическо свиване (subtiecorenomic convulsion); други синоними на
този процес са субтиикореномическа интензия* (subtiecorenomic intension),
субтиикореномическа конвулсия* (subtiecorenomic convulsion), субтиикореномическа дееволвулсия* (subtiecorenomic devolvulsion)]. Така че в крайна
сметка обратната субтиикореномическата дейност е преобразуване на кинестичния субтиикореномически ингредиент в потенциален субтиикореномически ингредиент [той е процес на преминаване на субтиикореномическия ингредиент от състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната пружина)
в състояние на статична свитост (подобно на свита пружина), между които две
състояния е междинното състояние на свиваща субтиикореномическа дезактивност на субтиикореномическия ингредиент (подобно на свиването на
пружината)].
{Съпоставката между субтиикореномическото свиване и субтиикореномическото разтягане изисква уточняване, което води до други важни субтиикореномически понятия. При тези два субтиикореномически процеса (и
при постоянни други условия) няма промяна в изразения с еднакви мерни единици обем на трансформиращия се субтиикореномически ингредиент. (1) Образно казано, при субтиикореномическо разтягане* (subtiecorenomic
evolsion) (при правия субтиикореномически процес) потенциалният субтиико9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически ингредиент преминава в друго “агрегатно” състояние, без да
променя своята маса, но нараства субтиикореномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна субтиикореномическа дифузия* (subtiecorenomic diffusion) (“разсейващо субтиикореномическо разтопяване”) (вж. икономическа дифузия) в по-голямо пространство, когато преминава в състояние на кинетичност, като се преобразува в кинетичен субтиикореномически ингредиент. Субтиикореномическото разтягане е само частен
случай на субтиикореномическото разреждане* (subtiecorenomic rarefaction)
[на намаляване на субтиикореномическата плътност* (subtiecorenomic
density decreasing)], т.е. субтиикореномическото разтягане е субтиикореномическо разреждане, но само при постоянен обем и нарастващо пространство.
Другият частен случай на субтиикореномическото разреждане (извън разглеждания тук проблем) е субтиикореномическото декомпресиране (subtiecorenomic decompression): то е субтиикореномическо разреждане при
намаляващ обем и постоянно пространство. (1) Затова пък, при субтиикореномическо свиване* (subtiecorenomic convulsion) (при обратния субтиикореномически процес) кинетичният субтиикореномически ингредиент също преминава в друго “агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но намалява субтиикореномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна субтиикореномическа рефузия* (subtiecorenomic refusion)
(“събиращо субтиикореномическо втвърдяване”) (обратна субтиикореномическа дифузия) в по-малко пространство, когато преминава в състояние на потенциалност, като се преобразува в потенциален субтиикореномически ингредиент. Субтиикореномическото свиване е само частен случай на субтиикореномическото сгъстяване* (subtiecorenomic condensation) [на увеличаване на
субтиикореномическата плътност* (subtiecorenomic density increasing)], т.е.
субтиикореномическото свиване е субтиикореномическо сгъстяване, но само
при постоянен обем и намаляващо пространство. Другият частен случай на
субтиикореномическото сгъстяване (извън разглеждания тук проблем) е субтиикореномическото компресиране* (subtiecorenomic compression): то е субтиикореномическо сгъстяване (чрез натиск) при нарастващ обем и постоянно
пространство. (3) Независимо от промените в пространството, увеличаването
на обема е субтиикореномическа експанзия* (subtiecorenomic expansion), а
намаляването на обема е субтиикореномическа рецесия* (subtiecorenomic
recession). Независимо от промените в обема, увеличаването на пространството е субтиикореномическа интервенция* (subtiecorenomic intervention), а на-

10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------маляването на пространството е субтиикореномическа ретракция*
(subtiecorenomic retraction) (субтиикореномическо оттегляне).}
Според формационната съставност субтиикореномическата дейност е
разновидност на икокореномическата дейност. От своя страна, според специфичностния си състав разновидности на субтиикореномическата дейност (вж.
фиг. 1) са: (1) енергетичната субтиикореномическа дейност, (2) синергетичната
субтиикореномическа дейност, (3) динергетичната субтиикореномическа
дейност и (4) бинергетичната субтиикореномическа дейност.
Енергетична субтиикореномическа дейност
Eнергетичната субтиикореномическа дейност* (energetic subtiecorenomic action) (усвояваща и създаваща) е съдържанието или още
вътрешното състояние на субтиикореномическата дейност. Тя е и съдържание (вътрешно състояние) на синергетичната субтиикореномическа
дейност (последната в качеството й на субтиикореномическа форма; вж.
икореномическа форма). Eнергетичната субтиикореномическа дейност (α) е
преобразуване на потенциалната субтиикореномическа енергия* (potential
subtiecorenomic energy) (усвояваща и създаваща) [потенциалната субтиикореномическа енергия е субтиикореномическата енергия, която е необходима
да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикореномическа система (вж. консервативна икономическа система), така че
системата да се приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано
състояние, условно наречено нулево, и която (енергия) е равна на субтиикореномическата работа] в кинестична субтиикореномическа енергия*
(kinestic subtiecorenomic energy) (усвояваща и създаваща) и (δ) е композиция от
два последователни енергетични субтиикореномически процеса:
(1) енергетично субтиикореномическо кинетизиране* (energetic subtiecorenomic kinetation) [същото като енергетично субтиикореномическо активиране* (energetic subtiecorenomic activation)], при който потенциалната
субтиикореномическа енергия (същото като енергетичен потенциален субтиикореномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикореномическа енергия* (kinetic subtiecorenomic energy) (усвояваща и създаваща)
(кинетичната субтиикореномическа енергия е субтиикореномическата енергия
на движението на елементите на субтиикореномическата система при определена тяхна скорост и е същото като енергетичен кинетичен субтиикореномически ингредиент) [енергетичният потенциален субтиикореномически
ингредиент е енергетичен кинетичен субтиикореномически ингредиент в със11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тояние на енергетична свитост, т.е. е енергетична субтиикореномическа
конвулвента* (energetic subtiecorenomic conevulvent), а енергетичният кинетичeн субтиикореномически ингредиент е разтегнат енергетичен потенциален
субтиикореномически ингредиент, т.е. е енергетична субтиикореномическа
еволвента* (energetic subtiecorenomic evolvent), така че тук енергетичното
субтиикореномическо активиране е процес на енергетично субтиикореномическо разтягане (energetic subtiecorenomic evolsion); други синоними на този
процес са енергетична субтиикореномическа екстензия* (energetic
subtiecorenomic extension), енергетична субтиикореномическа еволвулсия*
(energetic subtiecorenomic evolvulsion), енергетична субтиикореномическа
деконвулсия* (energetic subtiecorenomic deconvulsion)];
(2) енергетично субтиикореномическо кинестизиране* (energetic subtiecorenomic kinestation) [същото като енергетично субтиикореномическо
пасивиране* (energetic subtiecorenomic passivation)], при който кинетичната
субтиикореномическа енергия, т.е. енергетичният кинетичeн субтиикореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в кинестична субтиикореномическа енергия, т.е. в енергетичен кинестичен субтиикореномически ингредиент (който е статична опредметеност на енергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е.
е опредметеният процес в състояние на статика) (кинестичната субтиикореномическа енергия е кинетичната субтиикореномическа енергия в състояние на
свитост).
Енергетичният потенциален, енергетичният кинетичен и енергетичният
кинестичен субтиикореномически ингредиент са разновидности на по-общото
понятие за енергетичен субтиикореномически ингредиент, респ. потенциалната субтиикореномическа енергия, кинетичната субтиикореномическа
енергия и кинестичната субтиикореномическа енергия са разновидности на пообщото понятие за субтиикореномическа енергия (subtiecorenomic energy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикореномическа дейност са
трансцентиталната енергетична субтиикореномическа дейност*
(transcentital energetic subtiecorenomic action), инцентиталната енергетична
субтиикореномическа дейност* (incentital energetic subtiecorenomic action),
центиталната енергетична субтиикореномическа дейност* (centital
energetic subtiecorenomic action) и уницентиталната енергетична субтиикореномическа дейност* (unicentital energetic subtiecorenomic action);
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа енергия са
трансцентиталната потенциална субтиикореномическа енергия*
(transcentital potential subtiecorenomic energy), инцентиталната потенциална субтиикореномическа енергия* (incentital potential subtiecorenomic energy),
центиталната потенциална субтиикореномическа енергия* (centital
potential subtiecorenomic energy) и уницентиталната потенциална субтиикореномическа енергия* (unicentital potential subtiecorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа енергия са
трансцентиталната кинетична субтиикореномическа енергия* (transcentital kinetic subtiecorenomic energy), инцентиталната кинетична субтиикореномическа енергия* (incentital kinetic subtiecorenomic energy), центиталната кинетична субтиикореномическа енергия* (centital kinetic
subtiecorenomic energy) и уницентиталната кинетична субтиикореномическа енергия* (unicentital kinetic subtiecorenomic energy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикореномическа енергия са
трансцентиталната кинестична субтиикореномическа енергия* (transcentital kinestic subtiecorenomic energy), инцентиталната кинестична
субтиикореномическа енергия* (incentital kinestic subtiecorenomic energy),
центиталната кинестична субтиикореномическа енергия* (centital kinestic
subtiecorenomic energy) и уницентиталната кинестична субтиикореномическа енергия* (unicentital kinestic subtiecorenomic energy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикореномическа дейност са
унисъзидателната енергетична субтиикореномическа дейност* (unimaking energetic subtiecorenomic action), съзидателната енергетична
субтиикореномическа дейност* (making energetic subtiecorenomic action), изпълнителната енергетична субтиикореномическа дейност* (implementary
energetic subtiecorenomic action), творческата енергетична субтиикореномическа дейност* (creative energetic subtiecorenomic action), работната енергетична субтиикореномическа дейност* (working energetic subtiecorenomic
action) и сътворителната енергетична субтиикореномическа дейност*
(creating energetic subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа енергия са
унисъзидателната потенциална субтиикореномическа енергия* (unimaking
potential subtiecorenomic energy), съзидателната потенциална субтиикореномическа енергия* (making potential subtiecorenomic energy), изпълнителната потенциална субтиикореномическа енергия* (implementary potential
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecorenomic energy), творческата потенциална субтиикореномическа
енергия* (creative potential subtiecorenomic energy), работната потенциална
субтиикореномическа енергия* (working potential subtiecorenomic energy) и
сътворителната потенциална субтиикореномическа енергия* (creating
potential subtiecorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа енергия са
унисъзидателната кинетична субтиикореномическа енергия* (unimaking
kinetic subtiecorenomic energy), съзидателната кинетична субтиикореномическа енергия* (making kinetic subtiecorenomic energy), изпълнителната кинестична
субтиикореномическа
енергия*
(implementary
kinetic
subtiecorenomic energy), творческата кинсетична субтиикореномическа
енергия* (creative kinetic subtiecorenomic energy), работната кинестична
субтиикореномическа енергия* (working kinetic subtiecorenomic energy) и
сътворителната кинестична субтиикореномическа енергия* (creating
kinetic subtiecorenomic energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикореномическа енергия са
унисъзидателната кинестична субтиикореномическа енергия* (unimaking
kinestic subtiecorenomic energy), съзидателната кинсетична субтиикореномическа енергия* (making kinestic subtiecorenomic energy), изпълнителната
кинестична субтиикореномическа енергия* (implementary kinestic
subtiecorenomic energy), творческата кинсетична субтиикореномическа
енергия* (creative kinestic subtiecorenomic energy), работната кинестична
субтиикореномическа енергия* (working kinestic subtiecorenomic energy) и
сътворителната кинестична субтиикореномическа енергия* (creating
kinestic subtiecorenomic energy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на енергетичната субтиикореномическа дейност са
производствената енергетична субтиикореномическа дейност* (production
energetic subtiecorenomic action), разменната енергетична субтиикореномическа дейност* (exchange energetic subtiecorenomic action), разпределителната енергетична субтиикореномическа дейност* (distribution energetic
subtiecorenomic action) и потребителната енергетична субтиикореномическа дейност* (consumption exchange energetic subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа енергия са
производствената потенциална субтиикореномическа енергия* (production
potential subtiecorenomic energy), разменната потенциална субтиикореномическа енергия* (exchange potential subtiecorenomic energy), разпределител14

1231

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната потенциална субтиикореномическа енергия* (distribution potential
subtiecorenomic energy) и потребителната потенциална субтиикореномическа енергия* (consumption potential subtiecorenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа енергия са
производствената кинетична субтиикореномическа енергия* (production
kinetic subtiecorenomic energy), разменната кинетична субтиикореномическа енергия* (exchange kinetic subtiecorenomic energy), разпределителната кинетична субтиикореномическа енергия* (distribution kinetic subtiecorenomic
energy) и потребителната кинетична субтиикореномическа енергия*
(consumption kinetic subtiecorenomic energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикореномическа енергия са
производствената кинестична субтиикореномическа енергия* (production
kinestic subtiecorenomic energy), разменната кинестична субтиикореномическа енергия* (exchange kinestic subtiecorenomic energy), разпределителната
кинестична
субтиикореномическа
енергия*
(distribution
kinestic
subtiecorenomic energy) и потребителната кинестична субтиикореномическа енергия* (consumption kinestic subtiecorenomic energy);
Синергетична субтиикореномическа дейност
Синергетичната
субтиикореномическа
дейност*
(synergetic
subtiecorenomic action) (усвояваща и създаваща) е формата или още външното състояние на субтиикореномическата дейност. Тя е и форма (външно
състояние) на енергетичната субтиикореномическа дейност (последната в
качеството й на субтиикореномическо съдържание; вж. икореномическо съдържание). В това взаимоотношение енергетичната субтиикореномическа
дейност е определяща, а синергатичната субтиикореномическа дейност е решаваща. Синергетичната субтиикореномическа дейност е преобразуване на
потенциалната субтиикореномическа синергия* (potential subtiecorenomic
synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като субтиикореномическа потенциалност* (subtiecorenomic potentiality) (усвояваща и създаваща) и като субтиикореномически свитък* (subtiecorenomic convolution) (вж. свиващо икономическо преобразувание)] в кинестична субтиикореномическа синергия*
(kinestic subtiecorenomic synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като субтиикореномическа кинестичност* (subtiecorenomic kinesticality) и като икореномическо субтиучастие (усвояващо и създаващо)] и е композиция от два
последователни синергетични субтиикореномически процеса: (1) синергетично субтиикореномическо кинетизиране* (synergetic subtiecorenomic
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------kinetation) [същото като синергетично субтиикореномическо активиране*
(synergetic subtiecorenomic activation)], при който потенциалната субтиикореномическа синергия (същото като синергетичен потенциален субтиикореномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикореномическа
синергия* (kinetic subtiecorenomic synergy) (усвояваща и създаваща) (същото
като синергетичен кинетичен субтиикореномически ингредиент) [и същото като субтиикореномическа кинетичност* (subtiecorenomic kineticality) и
като субтиикореномическа активност (усвояваща и създаваща)] [синергетичният потенциален субтиикореномически ингредиент е синергетичен кинетичен
субтиикореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е
синергетична
субтиикореномическа
конвулвента*
(synergetic
subtiecorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикореномически
ингредиент, т.е. е синергетична субтиикореномическа еволвента*
(synergetic subtiecorenomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикореномическо активиране е процес на синергетично субтиикореномическо разтягане (synergetic subtiecorenomic evolsion); други синоними на този процес са
синергетична субтиикореномическа екстензия* (synergetic subtiecorenomic
extension), синергетична субтиикореномическа еволвулсия* (synergetic
subtiecorenomic evolvulsion), синергетична субтиикореномическа деконвулсия* (synergetic subtiecorenomic deconvulsion)], и (2) синергетично субтиикореномическо кинестизиране* (synergetic subtiecorenomic kinestation) [същото
като синергетично субтиикореномическо пасивиране* (synergetic
subtiecorenomic passivation)], при който синергетичният кинетичeн субтиикореномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в синергетичен кинестичен субтиикореномически ингредиент (който
е статична опредметеност на синергетичния кинетичен субтиикореномически
ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Потенциалната субтиикореномическа синергия (субтиикореномическата
потенциалност, субтиикореномическият свитък) е формата или още външното състояние на потенциалната субтиикореномическа енергия (последната
в качеството й на субтиикореномическо съдържание). Тя е и форма (външно
състояние) на потенциалния субтиикореномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната субтиикореномическа енергия е определяща, а потенциалната субтиикореномическа синергия е решаваща. Потенциалната субтиикореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикореномическото възпроизводство потенциална субтиикореномическата енергия, така че при нейното активиране да може с намалена субтиикореномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикореномически ингредиент, удовлетворяващ определени субтиикореномически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциалната субтиикореномическа енергия стават свойства на цялостност в
потенциалната субтиикореномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния субтиикореномически ингредиент (вж. синергетика).
По аналогичен начин кинетичната субтиикореномическа синергия (субтиикореномическата кинетичност, субтиикореномическата активност) е формата или още външното състояние на кинетичната субтиикореномическа
енергия (последната в качеството й на субтиикореномическо съдържание [тя
е и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикореномически ингредиент]. В това взаимоотношение кинетичната субтиикореномическа енергия е
определяща, а кинетичната субтиикореномическа синергия е решаваща. Кинетичната субтиикореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикореномическото възпроизводство кинетична субтиикореномическа енергия, така че с намалена субтиикореномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикореномически ингредиент, удовлетворяващ определени субтиикореномически потребности. При тези
условия свойствата на микроструктурата в кинетичната субтиикореномическа
енергия стават свойства на цялостност в кинетичната субтиикореномическа
синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния субтиикореномически ингредиент.
Също така кинестичната субтиикореномическа синергия (субтиикореномическата кинестичност, субтиикореномическата значимост) е формата или
още външното състояние на кинестичната субтиикореномическа енергия
(последната в качеството й на субтиикореномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинестичния субтиикореномически ингредиент].
Всичко това показва, че икореномическото субтиучастие е форма на съществуване на субтиикореномическата енергия и отношение на признаване на
приложената субтиикореномическа активност. Тя е кинестично опредметена
субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субтиикореномическа потенциалност.
Синергетичният потенциален, синергетичният кинетичен и синергетичният кинестичен субтиикореномически ингредиент са разновидности на по17
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------общото понятие за синергетичен субтиикореномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикореномическа синергия, кинетичната субтиикореномическа синергия и кинестичната субтиикореномическа синергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикореномическа сиенергия (subtiecorenomic syenergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикореномическа дейност
са трансцентиталната синергетична субтиикореномическа дейност*
(transcentital synergetic subtiecorenomic action), инцентиталната синергетична субтиикореномическа дейност* (incentital synergetic subtiecorenomic
action), центиталната синергетична субтиикореномическа дейност*
(centital synergetic subtiecorenomic action) и уницентиталната синергетична
субтиикореномическа дейност* (unicentital synergetic subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа синергия
(същото като субтиикореномическа потенциалност и като субтиикореномически свитък) са трансцентиталната потенциална субтиикореномическа синергия* (transcentital potential subtiecorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикореномическа потенциалност*
(transcentital subtiecorenomic potentiality) и като трансцентитален субтиикореномически свитък* (transcentital subtiecorenomic convolution)], инцентиталната потенциална субтиикореномическа синергия* (incentital potential
subtiecorenomic synergy) [съответно същото като инцентитална субтиикореномическа потенциалност* (incentital subtiecorenomic potentiality) и като инцентитален субтиикореномически свитък* (incentital subtiecorenomic
convolution)], центиталната потенциална субтиикореномическа синергия* (centital potential subtiecorenomic synergy) [съответно същото като центитална субтиикореномическа потенциалност* (ientital subtiecorenomic
potentiality) и като центитален субтиикореномически свитък* (centital
subtiecorenomic convolution)] и уницентиталната потенциална субтиикореномическа синергия* (unicentital potential subtiecorenomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикореномическа потенциалност*
(unicentital subtiecorenomic potentiality) и като уницентитален субтиикореномически свитък* (unicentital subtiecorenomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа синергия
(същото като субтиикореномическа кинетичност и субтиикореномическа
активност) са трансцентиталната кинетична субтиикореномическа си18
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нергия* (transcentital kinetic subtiecorenomic synergy) [съответно същото като
трансцентитална субтиикореномическа кинетичност (transcentital subtiecorenomic kineticality) и като трансцентитална субтиикореномическа
активност* (transcentital subtiecorenomic activity)], инцентиталната кинетична субтиикореномическа синергия* (incentital kinetic subtiecorenomic
synergy) [съответно същото като инцентитална субтиикореномическа кинетичност (incentital subtiecorenomic kineticality) и като инцентитална субтиикореномическа активност* (incentital subtiecorenomic activity)], центиталната кинетична субтиикореномическа синергия* (centital kinetic
subtiecorenomic synergy) [съответно същото като центитална субтиикореномическа кинетичност (centital subtiecorenomic kineticality) и като центитална субтиикореномическа активност* (centital subtiecorenomic activity)] и
уницентиталната кинетична субтиикореномическа синергия* (unicentital
kinetic subtiecorenomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикореномическа кинетичност (incentital subtiecorenomic kineticality) и като уницентитална субтиикореномическа активност* (unicentital subtiecorenomic activity)];
[4] разновидности на кинсетичната субтиикореномическа синергия
(същото като субтиикореномическа кинестичност и икореномическо субтиучастие) (същото като икореномически субтисубективит) са трансцентиталната кинестична субтиикореномическа синергия* (transcentital kinestic
subtiecorenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикореномическа кинестичност* (transcentital subtiecorenomic kinesticality) и
трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтитрансцентит)], инцентиталната кинестична субтиикореномическа синергия* (incentital kinestic subtiecorenomic synergy) [съответно същото
като инцентитална субтиикореномическа кинестичност* (incentital
subtiecorenomic kinesticality) и инцентитално икореномическо субтиучастие
(същото като икореномически субтиинсцентит)], центиталната кинестична субтиикореномическа синергия* (centital kinestic subtiecorenomic synergy)
[съответно същото като центитална субтиикореномическа кинестичност*
(centital subtiecorenomic kinesticality) и центитално икореномическо субтиучастие (същото като икореномически субтицентит)] и уницентиталната
кинестична
субтиикореномическа
синергия*
(unicentital
kinestic
subtiecorenomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикореномическа кинестичност* (unicentital subtiecorenomic kinesticality) и уни-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икореномическо субтиучастие (същото като икореномически
субтиуницентит)].
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикореномическа дейност
са унисъзидателната синергетична субтиикореномическа дейност*
(unimaking synergetic subtiecorenomic action), съзидателната синергетична
субтиикореномическа дейност* (making synergetic subtiecorenomic action),
изпълнителната синергетична субтиикореномическа дейност* (implementary synergetic subtiecorenomic action), творческата синергетична субтиикореномическа дейност* (creative synergetic subtiecorenomic action), работната
синергетична субтиикореномическа дейност* (working synergetic
subtiecorenomic action) и сътворителната синергетична субтиикореномическа дейност* (creating synergetic subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа синергия
(същото като субтиикореномическа потенциалност и като субтиикореномически свитък) са унисъзидателната потенциална субтиикореномическа
синергия* (unimaking potential subtiecorenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна субтиикореномическа потенциалност* (unimaking
subtiecorenomic potentiality) и като унисъзидателен субтиикореномически
свитък* (unimaking subtiecorenomic convolution)], съзидателната потенциална субтиикореномическа синергия* (making potential subtiecorenomic
synergy) [съответно същото като съзидателна субтиикореномическа потенциалност* (making subtiecorenomic potentiality) и като съзидателен субтиикореномически свитък* (making subtiecorenomic convolution)], изпълнителната потенциална субтиикореномическа синергия* (implementary potential
subtiecorenomic synergy) [съответно същото като изпълнителна субтиикореномическа потенциалност* (implementary subtiecorenomic potentiality) и като
изпълнителен субтиикореномически свитък* (implementary subtiecorenomic
convolution)], творческата потенциална субтиикореномическа синергия*
(creative potential subtiecorenomic synergy) [съответно същото като творческа
субтиикореномическа потенциалност* (creative subtiecorenomic potentiality)
и като творчески субтиикореномически свитък* (creative subtiecorenomic
convolution)], работната потенциална субтиикореномическа синергия*
(working potential subtiecorenomic synergy) [съответно същото като работна
субтиикореномическа потенциалност* (working subtiecorenomic potentiality)
и като работен субтиикореномически свитък* (working subtiecorenomic
convolution)] и сътворителната субтиикореномическа синергия* (creating
20
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------potential subtiecorenomic synergy) [съответно същото като сътворителна субтиикореномическа потенциалност* (creating subtiecorenomic potentiality) и
като сътворителен субтиикореномически свитък* (creating subtiecorenomic
convolution)];
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа синергия
(същото като субтиикореномическа кинетичност и субтиикореномическа
активност) са унисъзидателната кинетична субтиикореномическа синергия* (unimaking kinetic subtiecorenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна субтиикореномическа кинетичност* (unimaking subtiecorenomic
kineticality) и унисъзидателна субтиикореномическа активност* (unimaking
subtiecorenomic activity)], съзидателната кинетична субтиикореномическа
синергия* (making kinetic subtiecorenomic synergy) [съответно същото като съзидателна субтиикореномическа кинетичност* (making subtiecorenomic
kineticality) и съзидателна субтиикореномическа активност* (making
subtiecorenomic activity)], изпълнителната кинетична субтиикореномическа синергия* (implementary kinetic subtiecorenomic synergy) [съответно същото
като изпълнителна субтиикореномическа кинетичност* (implementary
subtiecorenomic kineticality) и изпълнителна субтиикореномическа активност* (implementary subtiecorenomic activity)], творческата кинетична субтиикореномическа синергия* (creative kinetic subtiecorenomic synergy) [съответно същото като творческа субтиикореномическа кинетичност* (creative
subtiecorenomic kineticality) и творческа субтиикореномическа активност*
(creative subtiecorenomic activity)], работната кинетична субтиикореномическа синергия* (working kinetic subtiecorenomic synergy) [съответно същото
като работна субтиикореномическа кинетичност* (working subtiecorenomic
kineticality) и работна субтиикореномическа активност* (working
subtiecorenomic activity)] и сътворителната кинетична субтиикореномическа синергия* (creating kinetic subtiecorenomic synergy) [съответно същото
като сътворителна субтиикореномическа кинетичност* (creating
subtiecorenomic kineticality) и сътворителна субтиикореномическа активност* (creating subtiecorenomic activity)];
[4] разновидности на кинестичната субтиикореномическа синергия
(същото като субтиикореномическа кинестичност и икореномическо субтиучастие) (същото като икореномически субтисубективит) са унисъзидателната кинестична субтиикореномическа синергия* (unimaking kinestic
subtiecorenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна субтиикореномическа кинестичност* (unimaking subtiecorenomic kinesticality) и като
21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателно икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен
икореномически субтисубективит)], съзидателната кинсетична субтиикореномическа синергия* (making kinestic subtiecorenomic synergy) [съответно
същото като съзидателна субтиикореномическа кинестичност* (making
subtiecorenomic kinesticality) и като съзидателно икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтисубективит)], изпълнителната кинестична субтиикореномическа синергия* (implementary
kinestic subtiecorenomic synergy) [съответно същото като изпълнителна субтиикореномическа кинестичност* (implementary subtiecorenomic kinesticality) и като изпълнително икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтисубективит)], творческата кинсетична субтиикореномическа синергия* (creative kinestic subtiecorenomic synergy)
[съответно същото като творческа съзидателна субтиикореномическа кинестичност* (creative making subtiecorenomic kinesticality) и като творческо
икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтисубективит)], работната кинестична субтиикореномическа синергия*
(working kinestic subtiecorenomic synergy) [съответно същото като работна съзидателна субтиикореномическа кинестичност* (working making subtiecorenomic kinesticality) и като работно икореномическо субтиучастие (същото
като работен икореномически субтисубективит)] и сътворителната кинсетична субтиикореномическа синергия* (creating kinestic subtiecorenomic
synergy) [съответно същото като сътворителна субтиикореномическа
кинестичност* (creating subtiecorenomic kinesticality) и като сътворително
икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически
субтисубективит)].
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на синергетичната субтиикореномическа дейност
са производствената синергетична субтиикореномическа дейност*
(production synergetic subtiecorenomic action), разменната синергетична субтиикореномическа дейност* (exchange synergetic subtiecorenomic action),
разпределителната
синергетична
субтиикореномическа
дейност*
(distribution synergetic subtiecorenomic action) и потребителната синергетична субтиикореномическа дейност* (consumption exchange synergetic
subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа синергия са
производствената
потенциална
субтиикореномическа
синергия*
(production potential subtiecorenomic synergy), разменната потенциална суб22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиикореномическа синергия* (exchange potential subtiecorenomic synergy),
разпределителната
потенциална
субтиикореномическа
синергия*
(distribution potential subtiecorenomic synergy) и потребителната потенциална субтиикореномическа синергия* (consumption potential subtiecorenomic
synergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа синергия са
производствената кинетична субтиикореномическа синергия* (production
kinetic subtiecorenomic synergy), разменната кинетична субтиикореномическа синергия* (exchange kinetic subtiecorenomic synergy), разпределителната кинетична субтиикореномическа синергия* (distribution kinetic
subtiecorenomic synergy) и потребителната кинетична субтиикореномическа синергия* (consumption kinetic subtiecorenomic synergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикореномическа синергия са
производствената кинестична субтиикореномическа синергия* (production
kinestic subtiecorenomic synergy), разменната кинестична субтиикореномическа синергия* (exchange kinestic subtiecorenomic synergy), разпределителната кинестична субтиикореномическа синергия* (distribution kinestic
subtiecorenomic synergy) и потребителната кинестична субтиикореномическа синергия* (consumption kinestic subtiecorenomic synergy);
Динергетична субтиикореномическа дейност
Динергетичната субтиикореномическа дейност* (dinergetic subtiecorenomic action) е общо понятие за енергетична субтиикореномическа
дейност и синергетична субтиикореномическа дейност: тя е или енергетична
субтиикореномическа дейност, или синергетична субтиикореномическа
дейност, но не и двете, взети заедно в тяхното цялостно единство. Същото се
отнася и за понятието за динергия, което е общо понятие за енергия и синергия: то е или енергия, или синергия, на не и двете, взети заедно в тяхното цялостно единство. Динергетичната субтиикореномическа дейност е преобразуване на потенциалната субтиикореномическа динергия* (potential
subtiecorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична субтиикореномическа динергия* (kinestic subtiecorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два последователни динергетични субтиикореномически процеса: (1) динергетично субтиикореномическо кинетизиране*
(dinergetic subtiecorenomic kinetation) [същото като динергетично субтиикореномическо активиране* (dinergetic subtiecorenomic activation)], при който
потенциалната субтиикореномическа динергия (същото като динергетичен
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потенциален субтиикореномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикореномическа динергия* (kinetic subtiecorenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) (същото като динергетичен кинетичен субтиикореномически ингредиент) [динергетичният потенциален субтиикореномически
ингредиент е динергетичен кинетичен субтиикореномически ингредиент в
състояние на динергетична свитост, т.е. е динергетична субтиикореномическа конвулвента* (dinergetic subtiecorenomic conevulvent), а динергетичният
кинетичeн субтиикореномически ингредиент е разтегнат динергетичен потенциален субтиикореномически ингредиент, т.е. е динергетична субтиикореномическа еволвента* (dinergetic subtiecorenomic evolvent), така че тук динергетичното субтиикореномическо активиране е процес на динергетично субтиикореномическо разтягане (dinergetic subtiecorenomic evolsion); други синоними на този процес са динергетична субтиикореномическа екстензия*
(dinergetic subtiecorenomic extension), динергетична субтиикореномическа
еволвулсия* (dinergetic subtiecorenomic evolvulsion), динергетична субтиикореномическа деконвулсия* (dinergetic subtiecorenomic deconvulsion)], и (2) динергетично
субтиикореномическо
кинестизиране*
(dinergetic
subtiecorenomic kinestation) [същото като динергетично субтиикореномическо пасивиране* (dinergetic subtiecorenomic passivation)], при който динергетичният кинетичeн субтиикореномически ингредиент (който е в състояние на
динамика, на процес) се преобразува в динергетичен кинестичен субтиикореномически ингредиент (който е статична опредметеност на динергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес
в състояние на статика).
Динергетичният потенциален, динергетичният кинетичен и динергетичният кинестичен субтиикореномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за динергетичен субтиикореномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикореномическа динергия, кинетичната субтиикореномическа динергия и кинестичната субтиикореномическа динергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикореномическа динергия (subtiecorenomic dinergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикореномическа дейност
са трансцентиталната динергетична субтиикореномическа дейност*
(transcentital dinergetic subtiecorenomic action), инцентиталната динергетична субтиикореномическа дейност* (incentital dinergetic subtiecorenomic
24
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------action), центиталната динергетична субтиикореномическа дейност* (centital dinergetic subtiecorenomic action) и уницентиталната динергетична субтиикореномическа дейност* (unicentital dinergetic subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа динергия
са трансцентиталната потенциална субтиикореномическа динергия*
(transcentital potential subtiecorenomic dinergy), инцентиталната потенциална субтиикореномическа динергия* (incentital potential subtiecorenomic
dinergy), центиталната потенциална субтиикореномическа динергия*
(centital potential subtiecorenomic dinergy) и уницентиталната потенциална
субтиикореномическа динергия* (unicentital potential subtiecorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа динергия са
трансцентиталната
кинетична
субтиикореномическа
динергия*
(transcentital kinetic subtiecorenomic dinergy), инцентиталната кинетична
субтиикореномическа динергия* (incentital kinetic subtiecorenomic dinergy),
центиталната кинетична субтиикореномическа динергия* (centital kinetic
subtiecorenomic dinergy) и уницентиталната кинетична субтиикореномическа динергия* (unicentital kinetic subtiecorenomic dinergy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикореномическа динергия са
трансцентиталната кинестична субтиикореномическа динергия* (transcentital kinestic subtiecorenomic dinergy), инцентиталната кинестична
субтиикореномическа динергия* (incentital kinestic subtiecorenomic dinergy),
центиталната кинестична субтиикореномическа динергия* (centital
kinestic subtiecorenomic dinergy) и уницентиталната кинестична субтиикореномическа динергия* (unicentital kinestic subtiecorenomic dinergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикореномическа дейност
са унисъзидателната динергетична субтиикореномическа дейност*
(unimaking dinergetic subtiecorenomic action), съзидателната динергетична
субтиикореномическа дейност* (making dinergetic subtiecorenomic action),
изпълнителната* (implementary dinergetic subtiecorenomic action), творческата динергетична субтиикореномическа дейност* (creative dinergetic
subtiecorenomic action), работната динергетична субтиикореномическа
дейност* (working dinergetic subtiecorenomic action) и сътворителната динергетична субтиикореномическа дейност* (creating dinergetic subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа динергия
са унисъзидателната потенциална субтиикореномическа динергия*
25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking potential subtiecorenomic dinergy), съзидателната потенциална
субтиикореномическа динергия* (making potential subtiecorenomic dinergy),
изпълнителната потенциална субтиикореномическа динергия* (implementary potential subtiecorenomic dinergy), творческата потенциална
субтиикореномическа динергия* (creative potential subtiecorenomic dinergy),
работната потенциална субтиикореномическа динергия* (working potential
subtiecorenomic dinergy) и сътворителната потенциална субтиикореномическа динергия* (creating potential subtiecorenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа динергия са
унисъзидателната кинетична субтиикореномическа динергия* (unimaking
kinetic subtiecorenomic dinergy), съзидателната кинетична субтиикореномическа динергия* (making kinetic subtiecorenomic dinergy), изпълнителната
кинетична субтиикореномическа динергия*
(implementary kinetic
subtiecorenomic dinergy), творческата кинетична субтиикореномическа динергия* (creative kinetic subtiecorenomic dinergy), работната кинетична субтиикореномическа динергия* (working kinetic subtiecorenomic dinergy) и сътворителната кинетична субтиикореномическа динергия* (creating kinetic
subtiecorenomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикореномическа динергия са
унисъзидателната кинестична субтиикореномическа динергия* (unimaking
kinestic subtiecorenomic dinergy), съзидателната кинсетична субтиикореномическа динергия* (making kinestic subtiecorenomic dinergy), изпълнителната кинестична субтиикореномическа динергия* (implementary kinestic
subtiecorenomic dinergy), творческата кинсетична субтиикореномическа
динергия* (creative kinestic subtiecorenomic dinergy), работната кинестична
субтиикореномическа динергия* (working kinestic subtiecorenomic dinergy) и
сътворителната кинсетична субтиикореномическа динергия* (creating
kinestic subtiecorenomic dinergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на динергетичната субтиикореномическа дейност
са производствената динергетична субтиикореномическа дейност*
(production dinergetic subtiecorenomic action), разменната динергетична субтиикореномическа дейност* (exchange dinergetic subtiecorenomic action),
разпределителната
динергетична
субтиикореномическа
дейност*
(distribution dinergetic subtiecorenomic action) и потребителната динергетична субтиикореномическа дейност* (consumption exchange dinergetic
subtiecorenomic action);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа динергия
са производствената потенциална субтиикореномическа динергия*
(production potential subtiecorenomic dinergy), разменната потенциална субтиикореномическа динергия* (exchange potential subtiecorenomic dinergy),
разпределителната
потенциална
субтиикореномическа
динергия*
(distribution potential subtiecorenomic dinergy) и потребителната потенциална субтиикореномическа динергия* (consumption potential subtiecorenomic
dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа динергия са
производствената кинетична субтиикореномическа динергия* (production
kinetic subtiecorenomic dinergy), разменната кинетична субтиикореномическа динергия* (exchange kinetic subtiecorenomic dinergy), разпределителната кинетична субтиикореномическа динергия* (distribution kinetic
subtiecorenomic dinergy) и потребителната кинетична субтиикореномическа динергия* (consumption kinetic subtiecorenomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикореномическа динергия са
производствената кинестична субтиикореномическа динергия* (production
kinestic subtiecorenomic dinergy), разменната кинестична субтиикореномическа динергия* (exchange kinestic subtiecorenomic dinergy), разпределителната кинестична субтиикореномическа динергия* (distribution kinestic
subtiecorenomic dinergy) и потребителната кинестична субтиикореномическа динергия* (consumption kinestic subtiecorenomic dinergy);
Бинергетична субтиикореномическа дейност
Бинергетичната
субтиикореномическа
дейност*
(binergetic
subtiecorenomic action) е енергетична субтиикореномическа дейност и синергетична субтиикореномическа дейност, взети заедно в тяхното цялостно единство. Същото се отнася и за понятието за бинергия, което е енергия и синергия,
взети заедно в тяхното цялостно единство. Бинергетичната субтиикореномическа дейност е преобразуване на потенциалната субтиикореномическа бинергия* (potential subtiecorenomic binergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична субтиикореномическа бинергия* (kinestic subtiecorenomic binergy)
(усвояваща и създаваща) и е композиция от два последователни бинергетични
субтиикореномически процеса: (1) бинергетично субтиикореномическо кинетизиране* (binergetic subtiecorenomic kinetation) [същото като бинергетично субтиикореномическо активиране* (binergetic subtiecorenomic activation)],
при който потенциалната субтиикореномическа бинергия (същото като бинер27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гетичен потенциален субтиикореномически ингредиент) се преобразува в
кинетична субтиикореномическа бинергия* (kinetic subtiecorenomic binergy)
(усвояваща и създаваща) (същото като бинергетичен кинетичен субтиикореномически ингредиент) [бинергетичният потенциален субтиикореномически ингредиент е бинергетичен кинетичен субтиикореномически ингредиент в
състояние на бинергетична свитост, т.е. е бинергетична субтиикореномическа конвулвента* (binergetic subtiecorenomic conevulvent), а бинергетичният
кинетичeн субтиикореномически ингредиент е разтегнат бинергетичен потенциален субтиикореномически ингредиент, т.е. е бинергетична субтиикореномическа еволвента* (binergetic subtiecorenomic evolvent), така че тук бинергетичното субтиикореномическо активиране е процес на бинергетично субтиикореномическо разтягане (binergetic subtiecorenomic evolsion); други синоними на този процес са бинергетична субтиикореномическа екстензия*
(binergetic subtiecorenomic extension), бинергетична субтиикореномическа
еволвулсия* (binergetic subtiecorenomic evolvulsion), бинергетична субтиикореномическа деконвулсия* (binergetic subtiecorenomic deconvulsion)], и (2) бинергетично
субтиикореномическо
кинестизиране*
(binergetic
subtiecorenomic kinestation) [същото като бинергетично субтиикореномическо пасивиране* (binergetic subtiecorenomic passivation)], при който бинергетичният кинетичeн субтиикореномически ингредиент (който е в състояние на
динамика, на процес) се преобразува в бинергетичен кинестичен субтиикореномически ингредиент (който е статична опредметеност на бинергетичния
кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният
процес в състояние на статика).
Бинергетичният потенциален, бинергетичният кинетичен и бинергетичният кинестичен субтиикореномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за бинергетичен субтиикореномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикореномическа бинергия, кинетичната субтиикореномическа бинергия и кинестичната субтиикореномическа бинергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикореномическа бинергия (subtiecorenomic binergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикореномическа дейност
са трансцентиталната бинергетична субтиикореномическа дейност*
(transcentital binergetic subtiecorenomic action), инцентиталната бинергетична субтиикореномическа дейност* (incentital binergetic subtiecorenomic
28

1245

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------action), центиталната бинергетична субтиикореномическа дейност* (centital binergetic subtiecorenomic action) и уницентиталната бинергетична субтиикореномическа дейност* (unicentital binergetic subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа бинергия
са трансцентиталната потенциална субтиикореномическа бинергия*
(transcentital potential subtiecorenomic binergy), инцентиталната потенциална субтиикореномическа бинергия* (incentital potential subtiecorenomic
binergy), центиталната потенциална субтиикореномическа бинергия*
(centital potential subtiecorenomic binergy) и уницентиталната потенциална
субтиикореномическа бинергия* (unicentital potential subtiecorenomic
binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа бинергия са
трансцентиталната
кинетична
субтиикореномическа
бинергия*
(transcentital kinetic subtiecorenomic binergy), инцентиталната кинетична
субтиикореномическа бинергия* (incentital kinetic subtiecorenomic binergy),
центиталната кинетична субтиикореномическа бинергия* (centital kinetic
subtiecorenomic binergy) и уницентиталната кинетична субтиикореномическа бинергия* (unicentital kinetic subtiecorenomic binergy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикореномическа бинергия са
трансцентиталната кинестична субтиикореномическа бинергия* (transcentital kinestic subtiecorenomic binergy), инцентиталната кинестична
субтиикореномическа бинергия* (incentital kinestic subtiecorenomic binergy),
центиталната кинестична субтиикореномическа бинергия* (centital
kinestic subtiecorenomic binergy) и уницентиталната кинестична субтиикореномическа бинергия* (unicentital kinestic subtiecorenomic binergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикореномическа дейност
са унисъзидателната бинергетична субтиикореномическа дейност*
(unimaking binergetic subtiecorenomic action), съзидателната бинергетична
субтиикореномическа дейност* (making binergetic subtiecorenomic action),
изпълнителната бинергетична субтиикореномическа дейност* (implementary binergetic subtiecorenomic action), творческата бинергетична субтиикореномическа дейност* (creative binergetic subtiecorenomic action), работната
бинергетична субтиикореномическа дейност* (working binergetic
subtiecorenomic action) и сътворителната бинергетична субтиикореномическа дейност* (creating binergetic subtiecorenomic action);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа бинергия
са унисъзидателната потенциална субтиикореномическа бинергия*
(unimaking potential subtiecorenomic binergy), съзидателната потенциална
субтиикореномическа бинергия* (making potential subtiecorenomic binergy),
изпълнителната потенциална субтиикореномическа бинергия* (implementary potential subtiecorenomic binergy), творческата потенциална
субтиикореномическа бинергия* (creative potential subtiecorenomic binergy),
работната потенциална субтиикореномическа бинергия* (working potential
subtiecorenomic binergy) и сътворителната потенциална субтиикореномическа бинергия* (creating potential subtiecorenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа бинергия са
унисъзидателната кинетична субтиикореномическа бинергия* (unimaking
kinetic subtiecorenomic binergy), съзидателната кинетична субтиикореномическа бинергия* (making kinetic subtiecorenomic binergy), изпълнителната
кинетична субтиикореномическа бинергия*
(implementary kinetic
subtiecorenomic binergy), творческата кинетична субтиикореномическа бинергия* (creative kinetic subtiecorenomic binergy), работната кинетична субтиикореномическа бинергия* (working kinetic subtiecorenomic binergy) и сътворителната кинетична субтиикореномическа бинергия* (creating kinetic
subtiecorenomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикореномическа бинергия са
унисъзидателната кинестична субтиикореномическа бинергия* (unimaking
kinestic subtiecorenomic binergy), съзидателната кинсетична субтиикореномическа бинергия* (making kinestic subtiecorenomic binergy), изпълнителната кинестична субтиикореномическа бинергия* (implementary kinestic
subtiecorenomic binergy), творческата кинсетична субтиикореномическа
бинергия* (creative kinestic subtiecorenomic binergy), работната кинестична
субтиикореномическа бинергия* (working kinestic subtiecorenomic binergy) и
сътворителната кинсетична субтиикореномическа бинергия* (creating
kinestic subtiecorenomic binergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикореномическа дейност
са производствената бинергетична субтиикореномическа дейност*
(production binergetic subtiecorenomic action), разменната бинергетична субтиикореномическа дейност* (exchange binergetic subtiecorenomic action),
разпределителната
бинергетична
субтиикореномическа
дейност*
(distribution binergetic subtiecorenomic action) и потребителната бинерге30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тична субтиикореномическа дейност* (consumption exchange binergetic
subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикореномическа бинергия
са производствената потенциална субтиикореномическа бинергия*
(production potential subtiecorenomic binergy), разменната потенциална субтиикореномическа бинергия* (exchange potential subtiecorenomic binergy),
разпределителната
потенциална
субтиикореномическа
бинергия*
(distribution potential subtiecorenomic binergy) и потребителната потенциална субтиикореномическа бинергия* (consumption potential subtiecorenomic
binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикореномическа бинергия са
производствената кинетична субтиикореномическа бинергия* (production
kinetic subtiecorenomic binergy), разменната кинетична субтиикореномическа бинергия* (exchange kinetic subtiecorenomic binergy), разпределителната кинетична субтиикореномическа бинергия* (distribution kinetic
subtiecorenomic binergy) и потребителната кинетична субтиикореномическа бинергия* (consumption kinetic subtiecorenomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикореномическа бинергия са
производствената кинестична субтиикореномическа бинергия* (production
kinestic subtiecorenomic binergy), разменната кинестична субтиикореномическа бинергия* (exchange kinestic subtiecorenomic binergy), разпределителната кинестична субтиикореномическа бинергия* (distribution kinestic
subtiecorenomic binergy) и потребителната кинестична субтиикореномическа бинергия* (consumption kinestic subtiecorenomic binergy);
Разновидности на субтиикореномическа дейност
По-долу се посочват разновидности на субтиикореномическата дейност
(усвояваща и създаваща) (включително и на нейните ингредиенти) според
нейната съставност (освен тези, посочени във фиг. 1), където потенциалният,
кинетичният и кинестичният субтиикореномически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за дейностен субтиикореномически ингредиент* (actionary subtiecorenomic ingredient).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на субтиикореномическата дейност са трансцентиталната субтиикореномическа дейност* (transcentital subtiecorenomic
action), инцентиталната субтиикореномическа дейност* (incentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecorenomic action), центиталната субтиикореномическа дейност*
(centital subtiecorenomic action) и уницентиталната субтиикореномическа
дейност* (unicentital subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикореномически ингредиент
са трансцентиталният потенциален субтиикореномически ингредиент*
(transcentital potential subtiecorenomic ingredient), инцентиталният потенциален субтиикореномически ингредиент* (incentital potential subtiecorenomic
ingredient), центиталният потенциален субтиикореномически ингредиент* (centital potential subtiecorenomic ingredient) и уницентиталният потенциален субтиикореномически ингредиент* (unicentital potential subtiecorenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния субтиикореномически ингредиент са
трансцентиталният кинетичен субтиикореномически ингредиент*
(transcentital kinetic subtiecorenomic ingredient), инцентиталният кинетичен
субтиикореномически ингредиент* (incentital kinetic subtiecorenomic
ingredient), центиталният кинетичен субтиикореномически ингредиент*
(centital kinetic subtiecorenomic ingredient) и уницентиталният кинетичен
субтиикореномически ингредиент* (unicentital kinetic subtiecorenomic ingredient);
[4] разновидности на кинсетичния субтиикореномически ингредиент
са трансцентиталният кинестичен субтиикореномически ингредиент*
(transcentital kinestic subtiecorenomic ingredient), инцентиталният кинестичен субтиикореномически ингредиент* (incentital kinestic subtiecorenomic
ingredient), центиталният кинестичен субтиикореномически ингредиент*
(centital kinestic subtiecorenomic ingredient) и уницентиталният кинестична
субтиикореномически ингредиент* (unicentital kinestic subtiecorenomic ingredient).
Разновидностите на трансцентиталната субтиикореномическа
дейност инцентиталната субтиикореномическа дейност, центиталната
субтиикореномическа дейност и уницентиталната субтиикореномическа
дейност според тяхната съставност (включително и на рените ингредиенти) са
посочени във фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЦ СБ икореномическа потенциалост;
ТЦ СБ икореномически свитък;
ТЦ потенциална СБ
икореномическа синергия

ТЦ СБ икореномическа
кинетичност;
ТЦ СБ икореномическа
активност;
ТЦ кинетична СБ
икореномическа синергия

ТЦ СБ икореномическа кинестичност;
ТЦ икореномическо
СБ участие;
ТЦ кинестична СБ
икореномическа синергия

ТЦ синергетична СБ
икореномическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икореномическа
енергия

ТЦ кинетична СБ
икореномическа
енергия

ТЦ кинестична СБ
икореномическа
енергия

ТЦ енергетична
СБ икореомическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икореномическа
динергия

ТЦ кинетична СБ
икореномическа
динергия

ТЦ кинестична СБ
икореномическа
динергия

ТЦ динергетична
СБ икореномическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икореномическа
бинергия

ТЦ кинетична СБ
икореномическа
бинергия

ТЦ кинестична СБ
икореномическа
бинергия

ТЦ бинергетична
СБ икореномическа
дейност

ТЦ потенциален СБ
икореномически
ингредиент

ТЦ кинетичен СБ
икореномически
ингредиент

ТЦ кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

ТЦ СБ
икореномическа
дейност

Фиг. 2. Разновидности на трансцентиталната субтиикореномическа дейност според нейната
съставност (ТЦ – трансцентитален; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЦ СБ икореномическа
потенциалност;
ИЦ СБ икореномически свитък;
ИЦ потенциална СБ
икореномическа синергия

ИЦ СБ икореномическа
кинетичност;
ИЦ СБ икореномическа
активност;
ИЦ кинетична СБ
икореномическа синергия

ИЦ СБ икореномическа кинестичност;
ИЦ икореномическо
СБ участие;
ИЦ кинестична СБ
икореномическа синергия

ИЦ синергетична СБ
икореномическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икореномическа
енергия

ИЦ кинетична СБ
икореномическа
енергия

ИЦ кинестична СБ
икореномическа
енергия

ИЦ енергетична
СБ икореномическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икореномическа
динергия

ИЦ кинетична СБ
икореномическа
динергия

ИЦ кинестична СБ
икореномическа
динергия

ИЦ динергетична
СБ икореномическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икореномическа
би-нергия

ИЦ кинетична СБ
икореномическа
бинергия

ИЦ кинестична СБ
икореномическа
бинергия

ИЦ бинергетична СБ икономическа
дейност

ИЦ потенциален СБ
икореномически
ингредиент

ИЦ кинетичен СБ
икореномически
ингредиент

ИЦ кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

ИЦ СБ
икореномическа
дейност

Фиг. 3. Разновидности на инцентиталната субтиикореномическа дейност според нейната съставност (ИЦ – инцентитален; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦТ СБ икореномическа потенциалност;
ЦТ СБ икореномически свитък;
ЦТ потенциална СБ
икореномическа синергия

ЦТ СБ икореномическа
кинетичност;
ЦТ СБ икореномическа
активност;
ЦТ кинетична СБ
икореномическа синергия

ЦТ СБ икореномическа кинетичност;
ЦТ икореномическо
СБ участие;
ЦТ кинестична СБ
икореномическа синергия

ЦТ синергетична СБ
икореномическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икореномическа
енергия

ЦТ кинетична СБ
икореномическа
енергия

ЦТ кинестична СБ
икореномическа
енергия

ЦТ енергетична
СБ икореномическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икореномическа
динергия

ЦТ кинетична СБ
икореномическа
динергия

ЦТ кинестична СБ
икореномическа
динергия

ЦТ динергетична
СБ икореномическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икореномическа
би-нергия

ЦТ кинетична СБ
икореномическа
бинергия

ЦТ кинестична СБ
икореномическа
бинергия

ЦТ би-нергетична
СБ икореномическа
дейност

ЦТ потенциален СБ
икореномически ингредиент

ЦТ кинетичен
СБикореномически
ингредиент

ЦТ кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

ЦТ СБ
икореномическа
дейност

Фиг. 4. Разновидности на центиталната субтиикореномическа дейност според нейната
съставност (ЦТ – центитален; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЦ СБ икореномическа
потенциалност;
УЦ СБ икореномически свитък;
УЦ потенциална СБ
икореномическа синергия

УЦ СБ икореномическа
кинетичност;
УЦ СБ икореномическа
активност;
УЦ кинетична СБ
икореномическа синергия

УЦ СБ икореномическа кинести
чност;
УЦ икореномическо
СБ участие;
УЦ кинестична СБ
икореномическа синергия

УЦ синергетична СБ
икореномическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икореномическа
енергия

УЦ кинетична СБ
икореномическа
енергия

УЦ кинестична СБ
икореномическа
енергия

УЦ енергетична
СБ икореномическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икореномическа
динергия

УЦ кинетична СБ
икореномическа
динергия

УЦ кинестична СБ
икореномическа
динергия

УЦ динергетична
СБ икореномическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икореномическа
би-нергия

УЦ кинетична СБ
икореномическа
бинергия

УЦ кинестична СБ
икореномическа
бинергия

УЦ бинергетична
СБ икореномическа дейност

УЦ потенциален СБ
икореномически ингредиент

УЦ кинетичен СБ
икореномически
ингредиент

УЦ кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

УЦ СБ
икореном
ическа
дейност

Фиг. 5. Разновидности на уницентиталната субтиикореномическа дейност според нейната съставност (УЦ – уницентитален; СБ – субти)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на субтиикореномическата дейност са унисъзидателната субтиикореномическа дейност* (unimaking subtiecorenomic action),
съзидателната субтиикореномическа дейност* (making subtiecorenomic
action), изпълнителната субтиикореномическа дейност* (implementary
subtiecorenomic action), творческата субтиикореномическа дейност*
(creative subtiecorenomic action), работната субтиикореномическа дейност*
(working subtiecorenomic action) и сътворителната субтиикореномическа
дейност* (creating subtiecorenomic action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикореномически ингредиент
са унисъзидателният потенциален субтиикореномически ингредиент*
(unimaking potential subtiecorenomic ingredient), съзидателният потенциален
субтиикореномически ингредиент* (making potential subtiecorenomic
ingredient), изпълнителният потенциален субтиикореномически ингредиент* (implementary potential subtiecorenomic ingredient), творческият потенциален субтиикореномически ингредиент* (creative potential subtiecorenomic
ingredient), работният потенциален субтиикореномически ингредиент*
(working potential subtiecorenomic ingredient) и сътворителният потенциален субтиикореномически ингредиент* (creating potential subtiecorenomic
ingredient);
[3] разновидности на кинетичния субтиикореномически ингредиент
саунисъзидателният кинетичен субтиикореномически ингредиент* (unimaking kinetic subtiecorenomic ingredient), съзидателният кинетичен субтиикореномически ингредиент* (making kinetic subtiecorenomic ingredient),
изпълнителният
кинетичен
субтиикореномически
ингредиент*
(implementary kinetic subtiecorenomic ingredient), творческият кинетичен
субтиикореномически ингредиент* (creative kinetic subtiecorenomic
ingredient), работният кинетичен субтиикореномически ингредиент*
(working kinetic subtiecorenomic ingredient) и сътворителният кинетичен
субтиикореномически ингредиент* (creating kinetic subtiecorenomic
ingredient);
[4] разновидности на кинестичния субтиикореномически ингредиент
са унисъзидателният кинестичен субтиикореномически ингредиент*
(unimaking kinestic subtiecorenomic ingredient), съзидателният кинсетичен
субтиикореномически ингредиент* (making kinestic subtiecorenomic
ingredient), изпълнителният кинестичен субтиикореномически ингредиент* (implementary kinestic subtiecorenomic ingredient), творческият кинсе37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тичен субтиикореномически ингредиент* (creative kinestic subtiecorenomic
ingredient), работният кинестичен субтиикореномически ингредиент*
(working kinestic subtiecorenomic ingredient) и сътворителният кинсетичен
субтиикореномически
ингредиент*
(creatingkinestic
subtiecorenomic
ingredient).
Разновидностите на унисъзидателната субтиикореномическа дейност,
съзидателната субтиикореномическа дейност, изпълнителната субтиикореномическа дейност, творческата субтиикореномическа дейност, работната субтиикореномическа дейност и сътворителната субтиикореномическа дейност според тяхната съставност (включително и на рените ингредиенти) са посочени във фиг. 6, фиг. 7, фиг. 8, фиг. 9, фиг. 10 и фиг. 11.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС СБ икореномическа потенциалност;
УС СБ икореномически свитък;
УС потенциална СБ
икореномическа синергия

УС СБ икореномическа кинетичност;
УС СБ икореномическа
активност;
УС кинетична СБ
икореномическа синергия

УС СБ икореномическа кинестичност;
УС икореномическо
СБ участие;
УС кинестична СБ
икореномическа синергия

УС синергетична СБ
икореномическа
дейност

УС потенциална СБ
икореномическа
енергия

УС кинетична СБ
икореномическа
енергия

УС кинестична СБ
икореномическа
енергия

УС енергетична
СБ икореномическа
дейност

УС потенциална СБ
икореномическа
динергия

УС кинетична СБ
икореномическа
динергия

УС кинестична СБ
икореномическа
динергия

УС динергетична
СБ икореномическа
дейност

УС потенциална СБ
икореномическа
бинергия

УС кинетична СБ
икореномическа
бинергия

УС кинестична СБ
икореномическа
бинергия

УС бинергетична
СБ икореномическа
дейност

УС потенциален СБ
икореномически ингредиент

УС кинетичен СБ
икореномически
ингредиент

УС кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

УС СБ
икореномическа
дейност

Фиг. 6. Разновидности на унисъзидателната субтиикореномическа дейност според нейната
съставност (УС – унисъзидателен; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ СБ икореномическа потенциалност;
СЗ СБ икореномически свитък;
СЗ потенциална СБ
икореномическа синергия

СЗ СБ икореномическа кинетичност;
СЗ СБ икореномическа активност;
СЗ кинетична СБ икореномическа синергия

СЗ СБ икореномическа кинестичност;
СЗ икореномическо
СБ участие;
СЗ кинестична СБ
икореномическа синергия

СЗ синергетична
СБ икореномиче
ска
дейност

СЗ потенциална СБ
икореномическа
енергия

СЗ кинетична СБ
икореномическа
енергия

СЗ кинестична СБ
икореномическа
енергия

СЗ енергетична
СБ икореномическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икореномическа
динергия

СЗ кинетична СБ
икореномическа
динергия

СЗ кинестична СБ
икореномическа
динергия

СЗ динергетична
СБ икореномическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икореномическа
би-нергия

СЗ кинетична СБ
икореномическа
бинергия

СЗ кинестична СБ
икореномическа
бинергия

СЗ бинергетична
СБ икореномическа
дейност

СЗ потенциален СБ
икореномически ингредиент

СЗ кинетичен СБ
икореномически
ингредиент

СЗ кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

СЗ СБ
икореном
ическа
дейност

Фиг. 7. Разновидности на съзидателната субтиикореномическа дейност според нейната съставност (СЗ – съзидателен; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП СБ икореномическа потенциалност;
ИП СБ икореномически свитък;
ИП потенциална СБ
икореномическа синергия

ИП СБ икореномическа кинетичност;
ИП СБ икореномическа активност;
ИП кинетична СБ икореномическа синергия

ИП СБ икореномическа кинестичност;
ИП икореномическо
СБ участие;
ИП кинестична СБ
икореномическа синергия

ИП синергетична СБ
икореномическа
дейност

ИП потенциална СБ
икореномическа
енергия

ИП кинетична СБ
икореномическа
енергия

ИП кинестична СБ
икореномическа
енергия

ИП енергетична
СБ икореномическа
дейност

ИП потенциална СБ
икореномическа
динергия

ИП кинетична СБ
икореномическа
динергия

ИП кинестична СБ
икореномическа
динергия

ИП динергетична
СБ икореномическа
дейност

ИП потенциална СБ
икореномическа
би-нергия

ИП кинетична СБ
икореномическа
бинергия

ИП кинестична СБ
икореномическа
бинергия

ИП бинергетична
СБ икореномическа дейност

ИП потенциален СБ
икореномически ингредиент

ИП кинетичен СБ
икореномически
ингредиент

ИП кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

ИП СБ
икореномическа
дейност

Фиг. 8. Разновидности на изпълнителната субтиикореномическа дейност според нейната съставност (ИП – изпълнителен; СБ – субти)
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ СБ икореномическа потенциалност;
ТЧ СБ икореномически свитък;
ТЧ потенциална СБ
икореномическа синергия

ТЧ СБ икореномическа кинетичност;
ТЧ СБ икореномическа активност;
ТЧ кинетична СБ икореномическа синергия

ТЧ СБ икореномическа кинестичност;
ТЧ икореномическо
СБ участие;
ТЧ кинестична СБ
икореномическа синергия

ТЧ синергетична
СБ икореномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икореномическа
енергия

ТЧ кинетична СБ
икореномическа
енергия

ТЧ кинестична СБ
икореномическа
енергия

ТЧ енергетична
СБ икореномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икореномическа
динергия

ТЧ кинетична СБ
икореномическа
динергия

ТЧ кинестична СБ
икореномическа
динергия

ТЧ динергетична
СБ икореномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икореномическа
би-нергия

ТЧ кинетична СБ
икореномическа
бинергия

ТЧ кинестична СБ
икореномическа
бинергия

ТЧ бинеретична СБ
икореномическа
дейност

ТЧ потенциален СБ
икореномически ингредиент

ТЧ кинетичен СБ
икореномически
ингредиент

ТЧ кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

ТЧ СБ
икореном
ическа
дейност

Фиг. 9. Разновидности на творческата субтиикореномическа дейност според нейната съставност (ТЧ – творчески; СБ – субти)
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ СБ икореномическа
потенциалност;
РБ СБ икореномически свитък;
РБ потенциална СБ
икореномическа синергия

РБ СБ икореномическа
кинетичност;
РБ СБ икореномическа
активност;
РБ кинетична СБ икореномическа
синергия

РБ СБ икореномическа кинестичност;
РБ икореномическо
СБ участие;
РБ кинестична СБ
икореномическа синергия

РБ синергетична
СБ икореномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икореномическа
енергия

РБ кинетична СБ
икореномическа
енергия

РБ кинестична СБ
икореномическа
енергия

РБ енергетична СБ
икорномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икореномическа
динергия

РБ кинетична СБ
икореномическа
динергия

РБ кинестична СБ
икореномическа
динергия

РБ динергетична
СБ икореномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икореномическа
бинергия

РБ кинетична СБ
икореномическа
бинергия

РБ кинестична СБ
икореномическа
бинергия

РБ бинеретична СБ
икореномическа
дейност

РБ потенциален СБ
икореномически ингредиент

РБ кинетичен СБ
икореномически
ингредиент

РБ кинестичен СБ
икореномически
ингредиент

РБ СБ
икореном
ическа
дейност

Фиг. 10. Разновидности на работната субтиикореномическа дейност според нейната
съставност (РБ – работен; СБ – субти)
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ СБ
икореномическа потенци-алност;
СТВ СБ
икореномически свитък;
СТВ потенциална СБ
икореномическа синергия

СТВ СБ
икореномическа кинетичност;
СТВ СБ
икореномическа активност;
СТВ кинетична СБ
икореномическа синергия

СТВ потенциална
СБ икореномическа
енергия

СТВ кинетична СБ
икореномическа
енергия

СТВ кинестична
СБ икореномическа
енергия

СТВ потенциална
СБ икореномическа
динергия

СТВ кинетична СБ
икореномическа
динергия

СТВ кинестична
СБ икореномическа
динергия

СТВ динергетична
СБ икореномическа
дейност

СТВ потенциална
СБ икореномическа
би-нергия

СТВ кинетична СБ
икореномическа
бинергия

СТВ кинестична
СБ икореномическа
бинергия

СТВ бинергетична СБ
икореномическа
дейност

СТВ потенциален СБ
икореномически ингредиент

СТВ кинетичен СБ
икореномически
ингредиент

СТВ кинестичен
СБ икореномически
ингредиент

СТВ СБ
икореномическа
дейност

СТВ СБ
икореномическа кинестичност;
СТВ икореномическо
СБ участие;
СТВ кинестична СБ
икореномическа синер-

СТВ синергетична СБ
икореномическа
дейност

гия

СТВ енергетична
СБ икореномическа
дейност

Фиг. 11. Разновидности на сътворителната субтиикореномическа дейност според нейната
съставност (СТВ – сътворителен; СБ – субти)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на субтиикореномическата дейност, посочени в табл. 1.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субтиикореномическата дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(СИРД – субтиикореномическа дейност)
Уницентитална ТрансцентиталСИРД
на СИРД
[цялостна оп[вътрешна опСубтиикореноределеност на
ределеност на
мическа
СИРД]
СИРД]
дейност (СИРД) (вид субтиико(вид субтиикореномически
реномическа
диспозит)
същност)

Сътворителна
(пригодна)
СИРД
[общо понятие
за състояние на
СИРД]
(вид субтиикореномически
специфант)

Работна (сметна) СИРД
[работно външно състояние на
СИРД]
(разновидност на
субтиикореномическа форма)

Инцентитална
СИРД
[външна определеност на
СИРД]
(вид субтиикореномическо
явление)

Центитална
СИРД
[общо понятие
за определност
на СИРД]
(вид субтиикореномически
диспозант)

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) тран- (пригодна) ин- (пригодна) ценцентитална
сцентитална
центитална
титална СИРД
СИРД
СИРД
СИРД
[общо състоя[общо състояние [общо състояние [общо състояние на общата
на цялостната
на вътрешната
ние на външнаопределеност
определеност на определеност на та определеност
на СИРД]
СИРД]
СИРД]
на СИРД]
(вид
специфант
(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на субтиикорена субтиикоре- на субтиикоре- на субтиикореномически дисномически дис- номическа същномическо явпозант)
позит)
ност)
ление)
Работна (сметна) уницентитална СИРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
СИРД]
(разновидност
на форма на
субтиикореномически диспозит)

Работна (сметна) Работна (сметтрансцентитална
на) инцентиСИРД
тална СИРД
[работно външ- [работно външно състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
СИРД]
СИРД]
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
субтиикореносубтиикореномическа същмическо явленост)
ние)
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Работна (сметна) центитална
СИРД
[работно външно състояние на
общата определеност на
СИРД]
(разновидност
на форма на
субтиикореномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческа (ползваема) уницентитална СИРД

Творческа
(ползваема)
[творческо вънСИРД
шно състояние
[творческо
на цялостната
външно състояние на СИРД] определеност на
СИРД]
(разновидност на
(разновидност
субтиикоренона форма на
мическа форма)
субтиикореномически диспозит)

Творческа (ползваема) трансцентитална
СИРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
СИРД]
(разновидност
на форма на
субтиикореномическа същност)

Творческа (ползваема) инценти-тална СИРД

Творческа (ползваема) центитална СИРД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на СИРД]
(разновидност
на форма на
субтиикореномическо явление)

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на СИРД]
(разновидност
на форма на
субтиикореномически диспозант)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
СИРД
[външно състояние на цялостната определеност на СИРД]
(вид форма на
субтиикореномически диспозит)

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
СИРД
[външно състояние на вътрешната опреде-леност на СИРД]
(вид форма на
субтиикореномическа същност)

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
СИРД
[външно състояние на външната определеност на СИРД]
(вид форма на
субтиикореномическо явление)

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
СИРД
[външно състояние на общата
определеност
на СИРД]
(вид форма на
субтиикореномически диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
СИРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИРД]
(вид съдържание на субтиикореномически
диспозит)

Съзидателна
(изгодна) трансцен.титална
СИРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
СИРД]
(вид съдържание на субтиикореномическа
същност)

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
СИРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
СИРД]
(вид съдържание на субтиикореномическо
явление)

Съзидателна
(изгодна) центитална СИРД

Изпълнителна
(задоволяваща)
СИРД
[външно състояние на
СИРД]
(вид субтиикореномическа
форма)

Съзидателна
(изгодна) СИРД
[вътрешно състояние на
СИРД]
(вид субтиикореномическо
съдържание)
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[вътрешно състояние на общата определеност на СИРД]
(вид съдържание на субтиикореномически
диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваУнисъзидателна ща) уницентитална СИРД
(удовлетворя[цялостно съсваща) СИРД
тояние на ця[цялостно съслостната опретояние на
де-леност на
СИРД]
(вид субтиикоСИРД]
реномически
(вид специфит
специфит)
на субтиикореномически диспозит)

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална СИРД
тална СИРД
СИРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на СИРД]
СИРД]
СИРД]
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на субтиикоре- на субтиикоре- на субтиикореномически дисномическа същномическо явпозант)
ност)
ление)

Усвояваща и създаваща субтиикореномическа дейност
Субтиикореномическата дейност е насочено към удовлетворяване на
икономическите потребности преобразуване на входния субтиикореномически ингредиент в изходен субтиикореномически ингредиент в съответствие с
правилото, което задава операторът на субтиикореномическата система
(вж. оператор на икономическата система). Ролята на входен ингредиент се
изпълнява от субтиикореномическия ресурс (вж. икономически ресурс), който
се абсорбира и усвоява в субтиикореномическата дейност, а на изходен ингредиент – от субтиикореномическия резултат (вж. икономически резултат),
който се създава и отделя от субтиикореномическата дейност. В този смисъл
субтиикореномическата дейност има две страни, свързани в неразривно единство: (1) усвояваща субтиикореномическа дейност* (assimilating subtiecorenomic action) [при която входният субтиикореномически ингредиент
(субтиикореномическият ресурс) е усвояван субтиикореномически ингредиент* (assimilated subtiecorenomic ingredient)] и (2) създаваща субтиикореномическа дейност* (giving subtiecorenomic action) [при която изходният субтиикореномически ингредиент (субтиикореномическият резултат) е създаван
субтиикореномически ингредиент* (gived subtiecorenomic ingredient)].
Според специфичностния си състав (1) разновидности на усвояващата
субтиикореномическа дейност са енергетичната усвояваща субтиикореномическа дейност* (energetic assimilating subtiecorenomic action), синергетичната усвояваща субтиикореномическа дейност* (synergetic assimilating
subtiecorenomic action), динергетичната усвояваща субтиикореномическа
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дейност* (dinergetic assimilating subtiecorenomic action) и бинергетичната
усвояваща субтиикореномическа дейност* (binergetic assimilating
subtiecorenomic action), а (2) разновидности на създаващата субтиикореномическа дейност са енергетичната създаваща субтиикореномическа дейност*
(energetic giving subtiecorenomic action), синергетичната създаваща субтиикореномическа дейност* (synergetic giving subtiecorenomic action), динергетичната създаваща субтиикореномическа дейност* (dinergetic giving
subtiecorenomic action) и бинергетичната създаваща субтиикореномическа
дейност* (binergetic giving subtiecorenomic action).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(1) разновидности на усвояващата субтиикореномическа дейност са трансцентиталната усвояваща субтиикореномическа дейност* (transcentital
assimilating subtiecorenomic action), инцентиталната усвояваща субтиикореномическа дейност* (incentital assimilating subtiecorenomic action), центиталната усвояваща субтиикореномическа дейност* (centital assimilating
subtiecorenomic action) и уницентиталната усвояваща субтиикореномическа дейност* (unicentital assimilating subtiecorenomic action), а (2) разновидности на създаващата субтиикореномическа дейност са трансцентиталната
създаваща
субтиикореномическа
дейност*
(transcentital
giving
subtiecorenomic action), инцентиталната създаваща субтиикореномическа
дейност* (incentital giving subtiecorenomic action), центиталната създаваща
субтиикореномическа дейност* (centital giving subtiecorenomic action) и уницентиталната създаваща субтиикореномическа дейност* (unicentital giving subtiecorenomic action).
Според ценностната икономическа ингредиентност: (1) разновидности
на усвояващата субтиикореномическа дейност са съзидателната усвояваща
субтиикореномическа дейност* (making assimilating subtiecorenomic action),
унисъзидателната усвояваща субтиикореномическа дейност* (unimaking
assimilating subtiecorenomic action), косъзидателната усвояваща субтиикореномическа дейност* (comaking assimilating subtiecorenomic action), фосъзидателната усвояваща субтиикореномическа дейност* (fomaking
assimilating subtiecorenomic action), творческата усвояваща субтиикореномическа дейност* (creative assimilating subtiecorenomic action) и работната
усвояваща
субтиикореномическа
дейност*
(working
assimilating
subtiecorenomic action), а (2) разновидности на създаващата субтиикореномическа дейност са съзидателната създаваща субтиикореномическа дейност*
(making giving subtiecorenomic action), унисъзидателната създаваща субтии49
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическа дейност* (unimaking giving subtiecorenomic action), косъзидателната създаваща субтиикореномическа дейност* (comaking giving
subtiecorenomic action), фосъзидателната създаваща субтиикореномическа
дейност* (fomaking giving subtiecorenomic action), творческата създаваща
субтиикореномическа дейност* (creative giving subtiecorenomic action) и работната създаваща субтиикореномическа дейност* (working giving subtiecorenomic action).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на усвояващата субтиикореномическа дейност, посочени в табл. 2, и разновидности на създаващата субтиикореномическа дейност, посочени в табл. 3. Допълнителните
обяснения, дадени в табл. 1, са валидни и за таблици 2 и 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на усвояващата субтиикореномическа дейност едновременно според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа
ингредиентност (УСИРД – усвояваща субтиикореномическа дейност)
Усвояваща
субтиикореномическа
дейност
(УСИРД)

Уницентитална ТрансцентиталУСИРД
на УСИРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
УСИРД]
УСИРД]

Инцентитална
УСИРД
[външна определеност на
УСИРД]

Центитална
УСИРД
[общо понятие
за определност
на УСИРД]

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна (пригодна) уни- (пригодна) тран- (пригодна) ин- (пригодна) цен(пригодна)
центитална
сцентитална
центитална
титална УСИРД
УСИРД
УСИРД
УСИРД
УСИРД
[общо състоя[общо понятие [общо състояние [общо състояние [общо състояние на общата
за състояние
на цялостната
на вътрешната
ние на външнаопределеност
на УСИРД]
определеност на определеност на та определеност
на УСИРД]
УСИРД]
УСИРД]
на УСИРД]
Работна (сметна) УСИРД
[работно
външно състояние на
УСИРД]
Творческа
(ползваема)
УСИРД
[творческо
външно състояние на
УСИРД]

Работна (сметна) уницентитална УСИРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
УСИРД]

Работна (сметна) Работна (сметРаботна (сметтрансценна) инценна) центитална
титална УСИРД титална УСИРД
УСИРД
[работно външ- [работно външ- [работно външно състояние на но състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опре- общата опредеределеност на
деленост на
леност на
УСИРД]
УСИРД]
УСИРД]

Творческа (ползваема) уницентитална УСИРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
УСИРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на УСИРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
УСИРД]
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Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центититална УСИРД тална УСИРД
[творческо
външно състояние на външната определеност
на УСИРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
УСИРД
[външно състояние на цялостната определеност на УСИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
УСИРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
УСИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
УСИРД
[външно състояние на външната определеност на
УСИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
УСИРД
[външно състояние на общата
определеност
на УСИРД]

Съзидателна
(изгодна)
УСИРД
[вътрешно
със-тояние на
УСИРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
УСИРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
УСИРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
УСИРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
УСИРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
УСИРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
УСИРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална УСИРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УСИРД
[цялостно състояние на
УСИРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална УСИРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
УСИРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална УСИРД
тална УСИРД
УСИРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
УСИРД]
УСИРД]
УСИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща) УСИРД
[външно състояние на
УСИРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на създаващата субтиикореномическа дейност едновременно според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа
ингредиентност (ССИРД – създаваща субтиикореномическа дейност)
Създаваща
субтиикореномическа
дейност
(ССИРД)

Уницентитална ТрансцентиталССИРД
на ССИРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
ССИРД]
ССИРД]

Инцентитална
ССИРД
[външна определеност на
ССИРД]

Центитална
ССИРД
[общо понятие
за определност
на ССИРД]

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна (пригодна) уни- (пригодна) тран- (пригодна) ин- (пригодна) цен(пригодна)
центитална
сцентитална
центитална
титална ССИРД
ССИРД
ССИРД
ССИРД
ССИРД
[общо състоя[общо понятие [общо състояние [общо състояние [общо състояние на общата
за състояние
на цялостната
на вътрешната
ние на външнаопределеност
на ССИРД]
определеност на определеност на та определеност
на ССИРД]
ССИРД]
ССИРД]
на ССИРД]
Работна (сметна) ССИРД
[работно
външно състояние на
ССИРД]
Творческа
(ползваема)
ССИРД
[творческо
външно състояние на
ССИРД]

Работна (сметна) уницентитална ССИРД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ССИРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална ССИРД титална ССИРД
[работно външ- [работно външно състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
ССИРД]
ССИРД]

Работна (сметна) центитална
ССИРД
[работно външно състояние на
общата определеност на
ССИРД]

Творческа (ползваема) уницентитална ССИРД

Творческа (ползваема) трансцентитална
ССИРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ССИРД]

Творческа (ползваема) инцентитална ССИРД

Творческа (ползваема) центитална ССИРД

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ССИРД]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на ССИРД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
ССИРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ССИРД
[външно състояние на цялостната определеност на ССИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ССИРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
ССИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ССИРД
[външно състояние на външната определеност на
ССИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ССИРД
[външно състояние на общата
определеност
на ССИРД]

Съзидателна
(изгодна)
ССИРД
[вътрешно
със-тояние на
ССИРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ССИРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ССИРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ССИРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ССИРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ССИРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
ССИРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална ССИРД

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ССИРД
[цялостно състояние на
ССИРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална ССИРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ССИРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална ССИРД
тална ССИРД
ССИРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
ССИРД]
ССИРД]
ССИРД]

Изпълнителна
(задоволяваща) ССИРД
[външно състояние на
ССИРД]

[вътрешно състояние на общата определеност на
ССИРД]

При едновременното прилагане на различните критерии от горните разновидности се конститурират стотици други подразновидности на усвояващата и
създаващата субтиикореномическа дейност.
СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (subtiecorenomic action) (ки) –
във:
енергетична субтиикореномическа дейност (вж. субтиикореномическа
дейност);
синергетична субтиикореномическа дейност (вж. субтиикореномическа
дейност);
субтиикореномическа дейност;
54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------създаваща субтиикореномическа дейност (вж. субтиикореномическа
дейност);
усвояваща субтиикореномическа дейност (вж. субтиикореномическа
дейност).
СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ
(subtiecorenomic
potentiality) (същото като потенциална субтиикореномическа синергия) –
общо понятие за субтиикономическа потенциалност и субтиикотехномическа потенциалност, но не и за двете взети заедно в тяхното цялостно единство;
разглеждана като субективна проекция свита (конвулсирана) икореномическа
синергия* (ecorenomic synergy) [като субтиикореномически свитък* (subtiecorenomic resultant /convulation/)], намираща се в състояние на готовност да
бъде при необходимост целенасочено използвана в субтиикореномическата
дейност на някаква възпроизводствена икономическа единица за създаването
на определено субтиикореномическо благо (вж. субтиикореномическа потенциалност [индивидуална продуктова]) (вж. субтиикореномическа дейност).
При синергетично субтиикореномическо кинетизиране* (synergetic
subtiecorenomic kinetation) потенциалната субтиикореномическа синергия
(субтиикореномическата потенциалност, субтиикореномическият свитък) се
преобразува в кинетична субтиикореномическа синергия* (kinetic
subtiecorenomic synergy) [същото като субтиикореномическа кинетичност*
(subtiecorenomic kineticality) и като субтиикореномическа активност (вж.
субтиикореномическа дейност)] (подобно на отпускане на свита пружина).
Потенциалната субтиикореномическа синергия е формата или още външното състояние на потенциалната субтиикореномическа енергия (последната в
качеството й на субтиикореномическо съдържание). Тя е и форма (външно
състояние) на потенциалния субтиикореномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната субтиикореномическа енергия е определяща, а потенциалната субтиикореномическа синергия е решаваща. Потенциалната субтиикореномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в
субтиикореномическото възпроизводство потенциална субтиикореномическата енергия, така че при нейното активиране да може с намалена субтиикореномическа ентропия (вж. икономическа ентропия) ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикореномически ингредиент, удовлетворяващ
определени икономически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциалната субтиикореномическа енергия стават свойства
на цялостност в потенциалната субтиикореномическа синергия, с което се съз55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дават допълнителни възможности за използване на потенциалния субтиикореномически ингредиент (вж. синергетика). По аналогичен начин кинетичната
субтиикореномическа синергия (субтиикореномическата кинетичност, субтиикореномическата активност) е формата или още външното състояние на
кинетичната субтиикореномическа енергия (последната в качеството й на субтиикореномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикореномически ингредиент]. {Потенциалната субтиикореномическа
енергия е субтиикореномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикореномическа система (вж. консервативна икономическа система) така че тя да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е равна на субтиикореномическата работа. Кинетичната субтиикореномическа енергия е субтиикореномическата енергия на
движението на елементите на субтиикореномическата система (вж. икореномическа система) при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален субтиикореномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикореномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикореномическа конвулвента*
(synergetic subtiecorenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикореномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикореномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикореномическа еволвента* (synergetic subtiecorenomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикореномическо активиране (преходът от субтиикореномическа потенциалност към субтиикореномическа активност) е процес на синергетично субтиикореномическо разтягане (synergetic subtiecorenomic evolsion); други синоними на този процес са синергетична субтиикореномическа екстензия*
(synergetic subtiecorenomic extension), синергетична субтиикореномическа
еволвулсия* (synergetic subtiecorenomic evolvulsion), синергетична субтиикореномическа деконвулсия* (synergetic subtiecorenomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикореномическата потенциалност са (1) усвояващата субтиикореномическа потенциалност* (assimilating subtiecorenomic potentiality) [входната субтиикореномическа потенциалност* (input subtiecorenomic potentiality)] и (2)
създаващата субтиикореномическа потенциалност* (giving subtiecorenomic
potentiality) [изходната субтиикореномическа потенциалност* (output
subtiecorenomic potentiality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикореномическата потенциалност са:
(1)
уницентиталната
субтиикореномическа
потенциалност*
(unicentital subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. уницентиталната усвояваща
субтиикореномическа
потенциалност*
(unicentital
assimilating
subtiecorenomic potentiality) и уницентиталната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (unicentital giving subtiecorenomic potentiality)};
(2) трансцентиталната субтиикореномическа потенциалност*
(transcentital subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (transcentital assimilating
subtiecorenomic potentiality) и трансцентиталната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (transcentital giving subtiecorenomic potentiality)};
(3) инцентиталната субтиикореномическа потенциалност* (incentital
subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. инцентиталната усвояваща субтиикореномическа
потенциалност*
(incentital
assimilating
subtiecorenomic
potentiality) и инцентиталната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (incentital giving subtiecorenomic potentiality)};
(4) центиталната субтиикореномическа потенциалност* (centital
subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (centital assimilating subtiecorenomic potentiality) и
центиталната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (centital
giving subtiecorenomic potentiality)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикореномическата потенциалност са:
(1) унисъзидателната субтиикореномическа потенциалност* (unimaking subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща
субтиикореномическа
потенциалност*
(unimaking
assimilating
subtiecorenomic potentiality) и унисъзидателната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (unimaking giving subtiecorenomic potentiality)};
(2) съзидателната субтиикореномическа потенциалност* (making
subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (making assimilating subtiecorenomic potentiality) и
съзидателната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (making
giving subtiecorenomic potentiality)};
(3) изпълнителната субтиикореномическа потенциалност* (implementary subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. изпълнителната усвояваща
субтиикореномическа
потенциалност*
(implementary
assimilating
57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecorenomic potentiality) и изпълнителната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (implementary giving subtiecorenomic potentiality)};
(4) творческата субтиикореномическа потенциалност* (creative
subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (creative assimilating subtiecorenomic potentiality) и
творческата създаваща субтиикореномическа потенциалност* (creative
giving subtiecorenomic potentiality)};
(5) работната субтиикореномическа потенциалност* (working
subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. работната усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (working assimilating subtiecorenomic potentiality) и работната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (working giving
subtiecorenomic potentiality)};
(6) сътворителната субтиикореномическа потенциалност* (creating
subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. сътворителната усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (creating assimilating subtiecorenomic potentiality)
и сътворителната създаваща субтиикореномическа потенциалност*
(creating giving subtiecorenomic potentiality)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикореномическата потенциалност са:
(1) възпроизводствената субтиикореномическа потенциалност*
(reproductional subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (reproductional assimilating
subtiecorenomic potentiality) и възпроизводствената създаваща субтиикореномическа потенциалност* (reproductional giving subtiecorenomic potentiality)};
(2)
производствената
субтиикореномическа
потенциалност*
(production subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. производствената усвояваща
субтиикореномическа
потенциалност*
(production
assimilating
subtiecorenomic potentiality) и производствената създаваща субтиикореномическа потенциалност* (production giving subtiecorenomic potentiality)};
(3) разменната субтиикореномическа потенциалност* (exchange
subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (exchange assimilating subtiecorenomic potentiality) и
разменната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (exchange
giving subtiecorenomic potentiality)};
(4) разпределителната субтиикореномическа потенциалност* (distribution subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. разпределителната усвояваща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикореномическа
потенциалност*
(distribution
assimilating
subtiecorenomic potentiality) и разпределителната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (distribution giving subtiecorenomic potentiality)};
(5) потребителната субтиикореномическа потенциалност* (consumption subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. потребителната усвояваща
субтиикореномическа
потенциалност*
(consumption
assimilating
subtiecorenomic potentiality) и потребителната създаваща субтиикореномическа потенциалност* (consumption giving subtiecorenomic potentiality)};
(6) стопанствената субтиикореномическа потенциалност* (prosubtiecorenomizing subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. стопанствената усвояваща
субтиикореномическа
потенциалност*
(prosubtiecorenomizing
assimilating subtiecorenomic potentiality) и стопанствената създаваща субтиикореномическа
потенциалност*
(prosubtiecorenomizing
giving
subtiecorenomic potentiality)};
(7) следпроизводствената субтиикореномическа потенциалност*
(post-production subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (post-production assimilating
subtiecorenomic potentiality) и следпроизводствената създаваща субтиикореномическа потенциалност* (post-production giving subtiecorenomic potentiality)};
(8) предипотребителната субтиикореномическа потенциалност*
(before-consumption subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. предипотребителната
усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (before-consumption
assimilating subtiecorenomic potentiality) и предипотребителната създаваща
субтиикореномическа потенциалност* (before-consumption giving subtiecorenomic potentiality)};
(9)
посредническата
субтиикореномическа
потенциалност*
(intermediationary subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. посредническата усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (intermediationary assimilating
subtiecorenomic potentiality) и посредническата създаваща субтиикореномическа потенциалност* (intermediationary giving subtiecorenomic potentiality)};
(10)
бизнес
субтиикореномическа
потенциалност*
(business
subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикореномическа
потенциалност* (business assimilating subtiecorenomic potentiality) и бизнес
създаваща субтиикореномическа потенциалност* (business giving subtiecorenomic potentiality)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(11) алокативна субтиикореномическа потенциалност* (allocative
subtiecorenomic potentiality) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикореномическа потенциалност* (allocative assimilating subtiecorenomic potentiality) и
алокативна създаваща субтиикореномическа потенциалност* (allocative
giving subtiecorenomic potentiality)}.
СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ
(subtiecorenomic
potentiality) (ки) – във:
субтиикореномическа потенциалност;
усвояваща субтиикореномическа потенциалност (вж. субтиикореномическа потенциалност);
създаваща субтиикореномическа потенциалност (вж. субтиикореномическа потенциалност).
СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (subtiecorenomic ingredient)
(ки) – във:
потенциален субтиикореномически ингредиент (вж. субтиикореномическа дейност);
кинестичен субтиикореномически ингредиент (вж. субтиикореномическа дейност);
кинетичен субтиикореномически ингредиент (вж. субтиикореномическа дейност).
СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (subtiecotechnomic activity)
(същото като субтиикотехномическа кинетичност и кинетична субтиикотехномическа синергия) – разглеждано като субективна проекция целенасочено икотехномическо движение (вж. икономическо движение), при което
някаква възпроизводствена икономическа единица създава определено субтиикотехномическо благо (вж. субтиикотехномическо благо); кинетична субтиикотехномическа синергия* (kinetic subtiecotechnomic synergy) [субтиикотехномическа кинетичност* (subtiecotechnomic kineticality)], която е
формата или още външното състояние на кинетичната субтиикотехномическа енергия* (kinetic subtiecotechnomic еnergy) (последната в качеството й
на субтиикотехномическо съдържание; вж. икономическо съдържание) [тя е
и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикотехномически ингредиент] (вж. субтиикотехномическа дейност). В това взаимоотношение кинетичната субтиикотехномическа енергия е определяща, а кинетичната субтиикотехномическа синергия е решаваща. Кинетичната субтиикотехномическа си60
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикотехномическото възпроизводство кинетична субтиикотехномическа енергия, така че с
намалена субтиикотехномическа ентропия ефективно да бъде използвана при
създаването на субтиикотехномически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в кинетичната субтиикотехномическа енергия стават свойства на цялостност в кинетичната субтиикотехномическа синергия (на субтиикотехномичеката активност), с което се създават допълнителни възможности за използване
на кинетичния субтиикотехномически ингредиент. При синергетично субтиикотехномическо кинетизиране* (synergetic subtiecotechnomic kinetation)
(синергетичното субтиикотехномическо активиране) (вж. субтиикотехномическа дейност и субтиикотехномическа потенциалност) потенциалната субтиикотехномическа синергия (субтиикотехномическата потенциалност, субтиикотехномическият свитък) се преобразува в кинетична субтиикотехномическа синергия (в субтиикотехномическа активност) подобно на отпускане на
свита пружина, където от своя страна потенциалната субтиикотехномическа
синергия е формата или още външното състояние на потенциалната субтиикотехномическа енергия (последната в качеството й на субтиикотехномическо съдържание). {Потенциалната субтиикотехномическа енергия е субтиикотехномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън
върху елементите на някаква консервативна субтиикотехномическа система (вж. консервативна икономическа система), така че тя да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е равна на субтиикотехномическата работа. Кинетичната субтиикотехномическа енергия е субтиикотехномическата енергия на движението
на елементите на субтиикотехномическата система (вж. икотехномическа
система) при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален субтиикотехномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикотехномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикотехномическа конвулвента*
(synergetic subtiecotechnomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикотехномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикотехномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикотехномическа еволвента* (synergetic subtiecotechnomic evolvent), така че тук синергетичното
субтиикотехномическо активиране (преходът от субтиикотехномическа потенциалност към субтиикотехномическа активност) е процес на синергетично
субтиикотехномическо разтягане (synergetic subtiecotechnomic evolsion);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------други синоними на този процес са синергетична субтиикотехномическа екстензия* (synergetic subtiecotechnomic extension), синергетична субтиикотехномическа еволвулсия* (synergetic subtiecotechnomic evolvulsion), синергетична субтиикотехномическа деконвулсия* (synergetic subtiecotechnomic
deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикотехномическата активност са (1) усвояващата субтиикотехномическа
активност* (assimilating subtiecotechnomic activity) [входната субтиикотехномическа активност* (input subtiecotechnomic activity)] и (2) създаващата
субтиикотехномическа активност* (giving subtiecotechnomic activity) [изходната субтиикотехномическа активност* (output subtiecotechnomic activity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикотехномическата активност са:
(1) уницентиталната субтиикотехномическа активност* (unicentital
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. уницентиталната усвояваща субтиикотехномическа активност* (unicentital assimilating subtiecotechnomic activity)
и уницентиталната създаваща субтиикотехномическа активност*
(unicentital giving subtiecotechnomic activity)};
(2)
трансцентиталната
субтиикотехномическа
активност*
(transcentital subtiecotechnomic activity) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща
субтиикотехномическа
активност*
(transcentital
assimilating
subtiecotechnomic activity) и трансцентиталната създаваща субтиикотехномическа активност* (transcentital giving subtiecotechnomic activity)};
(3) инцентиталната субтиикотехномическа активност* (incentital
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. инцентиталната усвояваща субтиикотехномическа активност* (incentital assimilating subtiecotechnomic activity) и
инцентиталната
създаваща
субтиикотехномическа
активност*
(incentital giving subtiecotechnomic activity)};
(4) центиталната субтиикотехномическа активност* (centital
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикотехномическа активност* (centital assimilating subtiecotechnomic activity) и центиталната създаваща субтиикотехномическа активност* (centital giving
subtiecotechnomic activity)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикотехномическата активност са:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) унисъзидателната субтиикотехномическа активност* (unimaking
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща субтиикотехномическа активност* (unimaking assimilating subtiecotechnomic activity)
и унисъзидателната създаваща субтиикотехномическа активност*
(unimaking giving subtiecotechnomic activity)};
(2) съзидателната субтиикотехномическа активност* (making
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикотехномическа активност* (making assimilating subtiecotechnomic activity) и съзидателната създаваща субтиикотехномическа активност* (making giving
subtiecotechnomic activity)};
(3) изпълнителната субтиикотехномическа активност* (implementary
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. изпълнителната усвояваща субтиикотехномическа активност* (implementary assimilating subtiecotechnomic activity) и
изпълнителната
създаваща
субтиикотехномическа
активност*
(implementary giving subtiecotechnomic activity)};
(4) творческата субтиикотехномическа активност* (creative
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикотехномическа активност* (creative assimilating subtiecotechnomic activity) и творческата създаваща субтиикотехномическа активност* (creative giving
subtiecotechnomic activity)};
(5) работната субтиикотехномическа активност* (working
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. работната усвояваща субтиикотехномическа активност* (working assimilating subtiecotechnomic activity) и работната създаваща субтиикотехномическа активност* (working giving subtiecotechnomic activity)};
(6) сътворителната субтиикотехномическа активност* (creating
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. сътворителната усвояваща субтиикотехномическа активност* (creating assimilating subtiecotechnomic activity) и сътворителната създаваща субтиикотехномическа активност* (creating giving subtiecotechnomic activity)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикотехномическата активност са:
(1)
възпроизводствената
субтиикотехномическа
активност*
(reproductional subtiecotechnomic activity) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща субтиикотехномическа активност* (reproductional assimilating
subtiecotechnomic activity) и възпроизводствената създаваща субтиикотехномическа активност* (reproductional giving subtiecotechnomic activity)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(2) производствената субтиикотехномическа активност* (production
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. производствената усвояваща субтиикотехномическа активност* (production assimilating subtiecotechnomic activity)
и производствената създаваща субтиикотехномическа активност*
(production giving subtiecotechnomic activity)};
(3) разменната субтиикотехномическа активност* (exchange
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикотехномическа активност* (exchange assimilating subtiecotechnomic activity) и разменната създаваща субтиикотехномическа активност* (exchange giving
subtiecotechnomic activity)};
(4) разпределителната субтиикотехномическа активност* (distribution subtiecotechnomic activity) {в т.ч. разпределителната усвояваща субтиикотехномическа активност* (distribution assimilating subtiecotechnomic
activity) и разпределителната създаваща субтиикотехномическа
активност* (distribution giving subtiecotechnomic activity)};
(5) потребителната субтиикотехномическа активност* (consumption
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. потребителната усвояваща субтиикотехномическа активност* (consumption assimilating subtiecotechnomic activity) и
потребителната
създаваща
субтиикотехномическа
активност*
(consumption giving subtiecotechnomic activity)};
(6) стопанствената субтиикотехномическа активност* (prosubtiecotechnomizing subtiecotechnomic activity) {в т.ч. стопанствената усвояваща
субтиикотехномическа активност* (prosubtiecotechnomizing assimilating
subtiecotechnomic activity) и стопанствената създаваща субтиикотехномическа
активност*
(prosubtiecotechnomizing
giving
subtiecotechnomic activity)};
(7) следпроизводствената субтиикотехномическа активност* (postproduction subtiecotechnomic activity) {в т.ч. следпроизводствената усвояваща
субтиикотехномическа
активност*
(post-production
assimilating
subtiecotechnomic activity) и следпроизводствената създаваща субтиикотехномическа активност* (post-production giving subtiecotechnomic
activity)};
(8) предипотребителната субтиикотехномическа активност*
(before-consumption subtiecotechnomic activity) {в т.ч. предипотребителната
усвояваща субтиикотехномическа активност* (before-consumption assimilating subtiecotechnomic activity) и предипотребителната създаваща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикотехномическа
активност*
(before-consumption
giving
subtiecotechnomic activity)};
(9)
посредническата
субтиикотехномическа
активност*
(intermediationary subtiecotechnomic activity) {в т.ч. посредническата усвояваща субтиикотехномическа активност* (intermediationary assimilating
subtiecotechnomic activity) и посредническата създаваща субтиикотехномическа активност* (intermediationary giving subtiecotechnomic activity)};
(10) бизнес субтиикотехномическа активност* (business subtiecotechnomic activity) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикотехномическа активност*
(business assimilating subtiecotechnomic activity) и бизнес създаваща
субтиикотехномическа активност* (business giving subtiecotechnomic
activity)};
(11) алокативна субтиикотехномическа активност* (allocative
subtiecotechnomic activity) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикотехномическа активност* (allocative assimilating subtiecotechnomic activity) и алокативна създаваща субтиикотехномическа активност* (allocative giving
subtiecotechnomic activity)}.
СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ (subtiecotechnomic activity)
(ки) – във:
субтиикотехномическа активност;
създаваща субтиикотехномическа активност (вж. субтиикотехномическа активност);
усвояваща субтиикотехномическа активност (вж. субтиикотехномическа активност).
СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (subtiecotechnomic action) (*) –
разглеждан като субективна проекция икотехномически процес*
(ecotechnomic process) на преобразуване (вж. икономически процес и икономическо преобразование) (на трансформиране) на някакъв потенциален субтиикотехномически ингредиент* (potential subtiecotechnomic ingredient) в кинестичен субтиикотехномически ингредиент* (kinestic subtiecotechnomic
ingredient) (вж. фиг. 1), при който се създава дейностно субтиикотехномическо благо* (actionary subtiecotechnomic good) (последното същото като субтиикотехномическо благо и като артипрефикасно субтиикотехномическо
благо) (вж. икономическо благо и артипрефикасно субтиикотехномическо
благо), притежаващо способността при неговата употреба в крайна сметка да
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------удовлетварява някакви икономически потребности (същото като ефикасни
икономически потребности) (вж. също икотехномика и икономическа
дейност). Този процес (субтиикотехномическата дейност) е композиция от два
последователни субтиикотехномически процеса: (1) субтиикотехномическо
кинетизиране* (subtiecotechnomic kinetation) [същото като субтиикотехномическо активиране* (subtiecotechnomic activation)], при който потенциалният субтиикотехномически ингредиент се преобразува в кинетичен субтиикотехномически ингредиент* (kinetic subtiecotechnomic ingredient) [потенциалният субтиикотехномически ингредиент е кинетичен субтиикотехномически
ингредиент в състояние на свитост, т.е. е субтиикотехномическа конвулвента* (subtiecotechnomic conevulvent), а кинетичният субтиикотехномически ингредиент е разтегнат потенциален субтиикотехномически ингредиент, т.е. е
субтиикотехномическа еволвента* (subtiecotechnomic evolvent), така че тук
субтиикотехномическото активиране е процес на субтиикотехномическо
разтягане (subtiecotechnomic evolsion); други синоними на този процес са
субтиикотехномическа екстензия* (subtiecotechnomic extension), субтиикотехномическа еволвулсия* (subtiecotechnomic evolvulsion), субтиикотехномическа деконвулсия* (subtiecotechnomic deconvulsion)], и (2) субтиикотехномическо кинестизиране* (subtiecotechnomic kinestation) [същото като
субтиикотехномическо пасивиране* (subtiecotechnomic passivation)], при
който кинетичният субтиикотехномически ингредиент (който е в състояние на
динамика, на процес) се преобразува в кинестичен субтиикотехномически ингредиент (който е статична опредметеност на кинетичния субтиикотехномически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в
състояние на статика). Така че в крайна сметка субтиикотехномическата
дейност е преобразуване на потенциалния субтиикотехномически ингредиент
в кинестичен субтиикотехномически ингредиент [той е процес на преминаване
на субтиикотехномическия ингредиент от състояние на статична свитост (подобно на свита пружина) в състояние на статична разтегнатост (подобно на
разтегната пружина), между които две състояния е междинното състояние на
разтягаща субтиикотехномическа активност (динамичност, кинетичност) на
субтиикотехномическия ингредиент (подобно на разтягането на пружината)].
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СБ икотехномическа
потенциалност;
СБ икотехномически
свитък;
потенциална СБ икотехномическа синергия

СБ икотехномическа
кинетичност;
СБ икотехномическа
активност;
кинетична
СБ икотехномическа
синергия

СБ икотехномическа
кинестичност;
икотехномически СБ
принос;
кинестична
СБ икотехномическа
синергия

Потенциална СБ
икотехномическа
енергия

Кинетична
СБ икотехномическа енергия

Кинестична СБ икотехномическа енергия

Потенциална СБ
икотехномическа
динергия

Кинетична
СБ икотехномическа динергия

Кинестична СБ икотехномическа динергия

Потенциална СБ
икотехномическа
бинергия

Кинетична
СБ икотехномическа бинергия

Кинестична СБ икотехномическа бинергия

Потенциален СБ
икотехномически
ингредиент

Кинетичен
СБ икотехномически ингредиент

Кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

Синергетична СБ
икотехномическа
дейност

Енергетична СБ
икотехномическа
дейност

Динергетична СБ
икотехномическа
дейност

Бинергетична СБ
икотехномическа
дейност

СБ икотехномическа
дейност

Фиг. 1. Разновидности на субтиикотехномическата дейност според нейната съставност (СБ –
субти)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипотетично, обратният процес на субтиикотехномическата дейност (на
правата субтиикотехномическа дейност) е инверсната субтиикотехномическа
дейност (обратната субтиикотехномическа дейност). Инверсната субтиикотехномическа дейност* (inverse subtiecotechnomic action) е субтиикотехномически процес на преобразуване (на трансформиране) на някакъв кинестичен
субтиикотехномически ингредиент в потенциален субтиикотехномически ингредиент. Този процес (обратната субтиикотехномическата дейност) е композиция от два последователни субтиикотехномически процеса: (1) субтиикотехномическо декинестизиране* (subtiecotechnomic dekinestation) [същото
като субтиикотехномическо депасивиране* (subtiecotechnomic depassivation)], при който кинестичният субтиикотехномически ингредиент се
преобразува в кинетичен субтиикотехномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес, т.е. е динамична разпредметеност на кинестичния субтиикотехномически ингредиент след приключване на процеса) и (2)
субтиикотехномическо декинетизиране* (subtiecotechnomic dekinetation)
[същото като субтиикотехномическо дезактивиране* (subtiecotechnomic
disactivation)], при който кинетиченият субтиикотехномически ингредиент се
преобразува в потенциален субтиикотехномически ингредиент, така че тук
субтиикотехномическото дезактивиране е процес на субтиикотехномическо
свиване (subtiecotechnomic convulsion); други синоними на този процес са
субтиикотехномическа интензия* (subtiecotechnomic intension), субтиикотехномическа конвулсия* (subtiecotechnomic convulsion), субтиикотехномическа дееволвулсия* (subtiecotechnomic devolvulsion)]. Така че в крайна
сметка обратната субтиикотехномическата дейност е преобразуване на кинестичния субтиикотехномически ингредиент в потенциален субтиикотехномически ингредиент [той е процес на преминаване на субтиикотехномическия
ингредиент от състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната
пружина) в състояние на статична свитост (подобно на свита пружина), между
които две състояния е междинното състояние на свиваща субтиикотехномическа дезактивност на субтиикотехномическия ингредиент (подобно на свиването на пружината)].
{Съпоставката между субтиикотехномическото свиване и субтиикотехномическото разтягане изисква уточняване, което води до други важни
субтиикотехномически понятия. При тези два субтиикотехномически процеса
(и при постоянни други условия) няма промяна в изразения с еднакви мерни
единици обем на трансформиращия се субтиикотехномически ингредиент. (1)
Образно казано, при субтиикотехномическо разтягане* (subtiecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------evolsion) (при правия субтиикотехномически процес) потенциалният субтиикотехномически ингредиент преминава в друго “агрегатно” състояние, без да
променя своята маса, но нараства субтиикотехномическото пространство, в
което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна субтиикотехномическа
дифузия* (subtiecotechnomic diffusion) (“разсейващо субтиикотехномическо
разтопяване”) (вж. икономическа дифузия) в по-голямо пространство, когато
преминава в състояние на кинетичност, като се преобразува в кинетичен субтиикотехномически ингредиент. Субтиикотехномическото разтягане е само
частен случай на субтиикотехномическото разреждане* (subtiecotechnomic
rarefaction) [на намаляване на субтиикотехномическата плътност* (subtiecotechnomic density decreasing)], т.е. субтиикотехномическото разтягане е
субтиикотехномическо разреждане, но само при постоянен обем и нарастващо
пространство. Другият частен случай на субтиикотехномическото разреждане
(извън разглеждания тук проблем) е субтиикотехномическото декомпресиране (subtiecotechnomic decompression): то е субтиикотехномическо разреждане при намаляващ обем и постоянно пространство. (1) Затова пък, при
субтиикотехномическо свиване* (subtiecotechnomic convulsion) (при обратния субтиикотехномически процес) кинетичният субтиикотехномически ингредиент също преминава в друго “агрегатно” състояние, без да променя своята
маса, но намалява субтиикотехномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна субтиикотехномическа рефузия*
(subtiecotechnomic refusion) (“събиращо субтиикотехномическо втвърдяване”)
(обратна субтиикотехномическа дифузия) в по-малко пространство, когато
преминава в състояние на потенциалност, като се преобразува в потенциален
субтиикотехномически ингредиент. Субтиикотехномическото свиване е само
частен случай на субтиикотехномическото сгъстяване* (subtiecotechnomic
condensation) [на увеличаване на субтиикотехномическата плътност*
(subtiecotechnomic density increasing)], т.е. субтиикотехномическото свиване е
субтиикотехномическо сгъстяване, но само при постоянен обем и намаляващо
пространство. Другият частен случай на субтиикотехномическото сгъстяване
(извън разглеждания тук проблем) е субтиикотехномическото компресиране* (subtiecotechnomic compression): то е субтиикотехномическо сгъстяване
(чрез натиск) при нарастващ обем и постоянно пространство. (3) Независимо
от промените в пространството, увеличаването на обема е субтиикотехномическа експанзия* (subtiecotechnomic expansion), а намаляването на обема е
субтиикотехномическа рецесия* (subtiecotechnomic recession). Независимо
от промените в обема, увеличаването на пространството е субтиикотехноми69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа интервенция* (subtiecotechnomic intervention), а намаляването на пространството е субтиикотехномическа ретракция* (subtiecotechnomic
retraction) (субтиикотехномическо оттегляне).}
Според формационната съставност субтиикотехномическата дейност е
разновидност на субтиикокореномическата дейност. От своя страна, според
специфичностния си състав разновидности на субтиикотехномическата
дейност (вж. фиг. 1) са: (1) енергетичната субтиикотехномическа дейност, (2)
синергетичната субтиикотехномическа дейност, (3) динергетичната субтиикотехномическа дейност и (4) бинергетичната субтиикотехномическа дейност.
Енергетична субтиикотехномическа дейност
Eнергетичната субтиикотехномическа дейност* (energetic subtiecotechnomic action) (усвояваща и създаваща) е съдържанието или още
вътрешното състояние на субтиикотехномическата дейност. Тя е и съдържание (вътрешно състояние) на синергетичната субтиикотехномическа
дейност (последната в качеството й на субтиикотехномическа форма; вж.
икотехномическа форма). Eнергетичната субтиикотехномическа дейност (α) е
преобразуване на потенциалната субтиикотехномическа енергия*
(potential subtiecotechnomic energy) (усвояваща и създаваща) [потенциалната
субтиикотехномическа енергия е субтиикотехномическата енергия, която е
необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикотехномическа система (вж. консервативна икономическа
система), така че системата да се приведе от дадено фактическо състояние в
някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която (енергия) е равна
на субтиикотехномическата работа] в кинестична субтиикотехномическа енергия* (kinestic subtiecotechnomic energy) (усвояваща и създаваща) и
(δ) е композиция от два последователни енергетични субтиикотехномически
процеса:
(1) енергетично субтиикотехномическо кинетизиране* (energetic
subtiecotechnomic kinetation) [същото като енергетично субтиикотехномическо активиране* (energetic subtiecotechnomic activation)], при който потенциалната субтиикотехномическа енергия (същото като енергетичен потенциален субтиикотехномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикотехномическа енергия* (kinetic subtiecotechnomic energy) (усвояваща и
създаваща) (кинетичната субтиикотехномическа енергия е субтиикотехномическата енергия на движението на елементите на субтиикотехномическата
система при определена тяхна скорост и е същото като енергетичен кинети70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен субтиикотехномически ингредиент) [енергетичният потенциален субтиикотехномически ингредиент е енергетичен кинетичен субтиикотехномически ингредиент в състояние на енергетична свитост, т.е. е енергетична субтиикотехномическа конвулвента* (energetic subtiecotechnomic conevulvent),
а енергетичният кинетичeн субтиикотехномически ингредиент е разтегнат
енергетичен потенциален субтиикотехномически ингредиент, т.е. е енергетична субтиикотехномическа еволвента* (energetic subtiecotechnomic
evolvent), така че тук енергетичното субтиикотехномическо активиране е процес на енергетично субтиикотехномическо разтягане (energetic
subtiecotechnomic evolsion); други синоними на този процес са енергетична
субтиикотехномическа екстензия* (energetic subtiecotechnomic extension),
енергетична
субтиикотехномическа
еволвулсия*
(energetic
subtiecotechnomic evolvulsion), енергетична субтиикотехномическа деконвулсия* (energetic subtiecotechnomic deconvulsion)];
(2) енергетично субтиикотехномическо кинестизиране* (energetic
subtiecotechnomic kinestation) [същото като енергетично субтиикотехномическо пасивиране* (energetic subtiecotechnomic passivation)], при който кинетичната субтиикотехномическа енергия, т.е. енергетичният кинетичeн субтиикотехномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в кинестична субтиикотехномическа енергия, т.е. в енергетичен кинестичен субтиикотехномически ингредиент (който е статична
опредметеност на енергетичния кинетичен ингредиент след приключване на
процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика) (кинестичната
субтиикотехномическа енергия е кинетичната субтиикотехномическа енергия
в състояние на свитост).
Енергетичният потенциален, енергетичният кинетичен и енергетичният
кинестичен субтиикотехномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за енергетичен субтиикотехномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикотехномическа енергия, кинетичната субтиикотехномическа енергия и кинестичната субтиикотехномическа енергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикотехномическа енергия (subtiecotechnomic energy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикотехномическа дейност
са трансцентиталната енергетична субтиикотехномическа дейност*
(transcentital energetic subtiecotechnomic action), инцентиталната енергетич71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на субтиикотехномическа дейност* (incentital energetic subtiecotechnomic
action), центиталната енергетична субтиикотехномическа дейност*
(centital energetic subtiecotechnomic action) и уницентиталната енергетична
субтиикотехномическа дейност* (unicentital energetic subtiecotechnomic
action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа енергия
са трансцентиталната потенциална субтиикотехномическа енергия*
(transcentital potential subtiecotechnomic energy), инцентиталната потенциална субтиикотехномическа енергия* (incentital potential subtiecotechnomic
energy), центиталната потенциална субтиикотехномическа енергия*
(centital potential subtiecotechnomic energy) и уницентиталната потенциална
субтиикотехномическа енергия* (unicentital potential subtiecotechnomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа енергия са
трансцентиталната кинетична субтиикотехномическа енергия* (transcentital kinetic subtiecotechnomic energy), инцентиталната кинетична
субтиикотехномическа енергия* (incentital kinetic subtiecotechnomic energy),
центиталната кинетична субтиикотехномическа енергия* (centital kinetic
subtiecotechnomic energy) и уницентиталната кинетична субтиикотехномическа енергия* (unicentital kinetic subtiecotechnomic energy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикотехномическа енергия са
трансцентиталната кинестична субтиикотехномическа енергия* (transcentital kinestic subtiecotechnomic energy), инцентиталната кинестична
субтиикотехномическа енергия* (incentital kinestic subtiecotechnomic energy),
центиталната кинестична субтиикотехномическа енергия* (centital
kinestic subtiecotechnomic energy) и уницентиталната кинестична субтиикотехномическа енергия* (unicentital kinestic subtiecotechnomic energy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикотехномическа дейност
са унисъзидателната енергетична субтиикотехномическа дейност*
(unimaking energetic subtiecotechnomic action), съзидателната енергетична
субтиикотехномическа дейност* (making energetic subtiecotechnomic action),
изпълнителната енергетична субтиикотехномическа дейност* (implementary energetic subtiecotechnomic action), творческата енергетична субтиикотехномическа дейност* (creative energetic subtiecotechnomic action),
работната енергетична субтиикотехномическа дейност* (working
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------energetic subtiecotechnomic action) и сътворителната енергетична субтиикотехномическа дейност* (creating energetic subtiecotechnomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа енергия
са унисъзидателната потенциална субтиикотехномическа енергия* (unimaking potential subtiecotechnomic energy), съзидателната потенциална субтиикотехномическа енергия* (making potential subtiecotechnomic energy),
изпълнителната потенциална субтиикотехномическа енергия* (implementary potential subtiecotechnomic energy), творческата потенциална субтиикотехномическа енергия* (creative potential subtiecotechnomic energy),
работната потенциална субтиикотехномическа енергия* (working
potential subtiecotechnomic energy) и сътворителната потенциална субтиикотехномическа енергия* (creating potential subtiecotechnomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа енергия са
унисъзидателната кинетична субтиикотехномическа енергия* (unimaking
kinetic subtiecotechnomic energy), съзидателната кинетична субтиикотехномическа енергия* (making kinetic subtiecotechnomic energy), изпълнителната кинестична субтиикотехномическа енергия* (implementary kinetic
subtiecotechnomic energy), творческата кинсетична субтиикотехномическа
енергия* (creative kinetic subtiecotechnomic energy), работната кинестична
субтиикотехномическа енергия* (working kinetic subtiecotechnomic energy) и
сътворителната кинестична субтиикотехномическа енергия* (creating
kinetic subtiecotechnomic energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикотехномическа енергия са
унисъзидателната кинестична субтиикотехномическа енергия* (unimaking kinestic subtiecotechnomic energy), съзидателната кинсетична субтиикотехномическа енергия* (making kinestic subtiecotechnomic energy),
изпълнителната
кинестична
субтиикотехномическа
енергия*
(implementary kinestic subtiecotechnomic energy), творческата кинсетична
субтиикотехномическа енергия* (creative kinestic subtiecotechnomic energy),
работната кинестична субтиикотехномическа енергия* (working kinestic
subtiecotechnomic energy) и сътворителната кинестична субтиикотехномическа енергия* (creating kinestic subtiecotechnomic energy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на енергетичната субтиикотехномическа дейност
са производствената енергетична субтиикотехномическа дейност*
(production energetic subtiecotechnomic action), разменната енергетична субтиикотехномическа дейност* (exchange energetic subtiecotechnomic action),
73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разпределителната енергетична субтиикотехномическа дейност*
(distribution energetic subtiecotechnomic action) и потребителната енергетична субтиикотехномическа дейност* (consumption exchange energetic
subtiecotechnomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа енергия
са производствената потенциална субтиикотехномическа енергия* (production potential subtiecotechnomic energy), разменната потенциална субтиикотехномическа енергия* (exchange potential subtiecotechnomic energy),
разпределителната потенциална субтиикотехномическа енергия*
(distribution potential subtiecotechnomic energy) и потребителната потенциална
субтиикотехномическа
енергия*
(consumption
potential
subtiecotechnomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа енергия са
производствената кинетична субтиикотехномическа енергия* (production
kinetic subtiecotechnomic energy), разменната кинетична субтиикотехномическа енергия* (exchange kinetic subtiecotechnomic energy), разпределителната кинетична субтиикотехномическа енергия* (distribution kinetic
subtiecotechnomic energy) и потребителната кинетична субтиикотехномическа енергия* (consumption kinetic subtiecotechnomic energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикотехномическа енергия са
производствената
кинестична
субтиикотехномическа
енергия*
(production kinestic subtiecotechnomic energy), разменната кинестична субтиикотехномическа енергия* (exchange kinestic subtiecotechnomic energy),
разпределителната
кинестична
субтиикотехномическа
енергия*
(distribution kinestic subtiecotechnomic energy) и потребителната кинестична
субтиикотехномическа енергия* (consumption kinestic subtiecotechnomic
energy);
Синергетична субтиикотехномическа дейност
Синергетичната
субтиикотехномическа
дейност*
(synergetic
subtiecotechnomic action) (усвояваща и създаваща) е формата или още външното състояние на субтиикотехномическата дейност. Тя е и форма (външно
състояние) на енергетичната субтиикотехномическа дейност (последната
в качеството й на субтиикотехномическо съдържание; вж. икотехномическо
съдържание). В това взаимоотношение енергетичната субтиикотехномическа
дейност е определяща, а синергатичната субтиикотехномическа дейност е решаваща. Синергетичната субтиикотехномическа дейност е преобразуване на
74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потенциалната
субтиикотехномическа
синергия*
(potential
subtiecotechnomic synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като субтиикотехномическа потенциалност* (subtiecotechnomic potentiality) (усвояваща и
създаваща) и като субтиикотехномически свитък* (subtiecotechnomic
convolution) (вж. свиващо икономическо преобразувание)] в кинестична субтиикотехномическа синергия* (kinestic subtiecotechnomic synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като субтиикотехномическа кинестичност*
(subtiecotechnomic kinesticality) и като икотехномически субтипринос (усвояващ и създаващ)] и е композиция от два последователни синергетични субтиикотехномически процеса: (1) синергетично субтиикотехномическо кинетизиране* (synergetic subtiecotechnomic kinetation) [същото като синергетично
субтиикотехномическо
активиране*
(synergetic
subtiecotechnomic
activation)], при който потенциалната субтиикотехномическа синергия (същото
като синергетичен потенциален субтиикотехномически ингредиент) се
преобразува в кинетична субтиикотехномическа синергия* (kinetic
subtiecotechnomic synergy) (усвояваща и създаваща) (същото като синергетичен кинетичен субтиикотехномически ингредиент) [и същото като субтиикотехномическа кинетичност* (subtiecotechnomic kineticality) и като субтиикотехномическа активност (усвояваща и създаваща)] [синергетичният
потенциален субтиикотехномически ингредиент е синергетичен кинетичен
субтиикотехномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е
синергетична
субтиикотехномическа
конвулвента*
(synergetic
subtiecotechnomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикотехномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикотехномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикотехномическа еволвента*
(synergetic subtiecotechnomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикотехномическо активиране е процес на синергетично субтиикотехномическо
разтягане (synergetic subtiecotechnomic evolsion); други синоними на този
процес са синергетична субтиикотехномическа екстензия* (synergetic
subtiecotechnomic extension), синергетична субтиикотехномическа еволвулсия* (synergetic subtiecotechnomic evolvulsion), синергетична субтиикотехномическа деконвулсия* (synergetic subtiecotechnomic deconvulsion)], и (2) синергетично
субтиикотехномическо
кинестизиране*
(synergetic
subtiecotechnomic kinestation) [същото като синергетично субтиикотехномическо пасивиране* (synergetic subtiecotechnomic passivation)], при който синергетичният кинетичeн субтиикотехномически ингредиент (който е в състояние
на динамика, на процес) се преобразува в синергетичен кинестичен субтиико75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически ингредиент (който е статична опредметеност на синергетичния
кинетичен субтиикотехномически ингредиент след приключване на процеса,
т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Потенциалната субтиикотехномическа синергия (субтиикотехномическата
потенциалност, субтиикотехномическият свитък) е формата или още външното състояние на потенциалната субтиикотехномическа енергия (последната в качеството й на субтиикотехномическо съдържание). Тя е и форма
(външно състояние) на потенциалния субтиикотехномически ингредиент. В
това взаимоотношение потенциалната субтиикотехномическа енергия е определяща, а потенциалната субтиикотехномическа синергия е решаваща. Потенциалната субтиикотехномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикотехномическото възпроизводство потенциална субтиикотехномическата енергия, така че при нейното активиране да може с намалена субтиикотехномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикотехномически ингредиент, удовлетворяващ определени
субтиикотехномически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциалната субтиикотехномическа енергия стават свойства на
цялостност в потенциалната субтиикотехномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния субтиикотехномически ингредиент (вж. синергетика).
По аналогичен начин кинетичната субтиикотехномическа синергия (субтиикотехномическата кинетичност, субтиикотехномическата активност) е
формата или още външното състояние на кинетичната субтиикотехномическа енергия (последната в качеството й на субтиикотехномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикотехномически ингредиент]. В това взаимоотношение кинетичната субтиикотехномическа
енергия е определяща, а кинетичната субтиикотехномическа синергия е решаваща. Кинетичната субтиикотехномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикотехномическото възпроизводство кинетична субтиикотехномическа енергия, така че с намалена субтиикотехномическа ентропия ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикотехномически ингредиент, удовлетворяващ определени субтиикотехномически
потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в кинетичната
субтиикотехномическа енергия стават свойства на цялостност в кинетичната
субтиикотехномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния субтиикотехномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Също така кинестичната субтиикотехномическа синергия (субтиикотехномическата кинестичност, субтиикотехномическата значимост) е формата
или още външното състояние на кинестичната субтиикотехномическа енергия (последната в качеството й на субтиикотехномическо съдържание [тя е
и форма (външно състояние) на кинестичния субтиикотехномически ингредиент]. Всичко това показва, че икотехномическият субтипринос е форма на
съществуване на субтиикотехномическата енергия и отношение на признаване
на приложената субтиикотехномическа активност. Тя е кинестично опредметена субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена субтиикотехномическа потенциалност.
Синергетичният потенциален, синергетичният кинетичен и синергетичният кинестичен субтиикотехномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за синергетичен субтиикотехномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикотехномическа синергия, кинетичната субтиикотехномическа синергия и кинестичната субтиикотехномическа синергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикотехномическа синенергия
(subtiecotechnomic syenergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикотехномическа дейност
са трансцентиталната синергетична субтиикотехномическа дейност*
(transcentital synergetic subtiecotechnomic action), инцентиталната синергетична
субтиикотехномическа
дейност*
(incentital
synergetic
subtiecotechnomic action), центиталната синергетична субтиикотехномическа дейност* (centital synergetic subtiecotechnomic action) и уницентиталната синергетична субтиикотехномическа дейност* (unicentital synergetic
subtiecotechnomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа синергия
(същото като субтиикотехномическа потенциалност и като субтиикотехномически свитък) са трансцентиталната потенциална субтиикотехномическа синергия* (transcentital potential subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикотехномическа потенциалност* (transcentital subtiecotechnomic potentiality) и като трансцентитален
субтиикотехномически свитък* (transcentital subtiecotechnomic convolution)],
инцентиталната
потенциална
субтиикотехномическа
синергия*
(incentital potential subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като инцентитална
субтиикотехномическа
потенциалност*
(incentital
77
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecotechnomic potentiality) и като инцентитален субтиикотехномически
свитък* (incentital subtiecotechnomic convolution)], центиталната потенциална субтиикотехномическа синергия* (centital potential subtiecotechnomic
synergy) [съответно същото като центитална субтиикотехномическа потенциалност* (ientital subtiecotechnomic potentiality) и като центитален
субтиикотехномически свитък* (centital subtiecotechnomic convolution)] и
уницентиталната потенциална субтиикотехномическа синергия*
(unicentital potential subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като уницентитална
субтиикотехномическа
потенциалност*
(unicentital
subtiecotechnomic potentiality) и като уницентитален субтиикотехномически свитък* (unicentital subtiecotechnomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа синергия
(същото като субтиикотехномическа кинетичност и субтиикотехномическа активност) са трансцентиталната кинетична субтиикотехномическа синергия* (transcentital kinetic subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикотехномическа кинетичност
(transcentital subtiecotechnomic kineticality) и като трансцентитална субтиикотехномическа активност* (transcentital subtiecotechnomic activity)], инцентиталната кинетична субтиикотехномическа синергия* (incentital
kinetic subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като инцентитална
субтиикотехномическа кинетичност (incentital subtiecotechnomic kineticality) и като инцентитална субтиикотехномическа активност* (incentital
subtiecotechnomic activity)], центиталната кинетична субтиикотехномическа синергия* (centital kinetic subtiecotechnomic synergy) [съответно
същото като центитална субтиикотехномическа кинетичност (centital
subtiecotechnomic kineticality) и като центитална субтиикотехномическа
активност* (centital subtiecotechnomic activity)] и уницентиталната кинетична
субтиикотехномическа
синергия*
(unicentital
kinetic
subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикотехномическа кинетичност (incentital subtiecotechnomic kineticality) и като
уницентитална
субтиикотехномическа
активност*
(unicentital
subtiecotechnomic activity)];
[4] разновидности на кинсетичната субтиикотехномическа синергия
(същото като субтиикотехномическа кинестичност и икотехномически
субтипринос) (същото като икотехномически субтисубективит) са трансцентиталната кинестична субтиикотехномическа синергия* (transcentital
kinestic subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като трансцентитална
78
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикотехномическа кинестичност* (transcentital subtiecotechnomic kinesticality) и трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като
субтиикотехномически трансцентит)], инцентиталната кинестична
субтиикотехномическа синергия* (incentital kinestic subtiecotechnomic
synergy) [съответно същото като инцентитална субтиикотехномическа
кинестичност* (incentital subtiecotechnomic kinesticality) и инцентитален
икотехномически
субтипринос
(същото
като
икотехномически
субтиинсцентит)], центиталната кинестична субтиикотехномическа
синергия* (centital kinestic subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като
центитална
субтиикотехномическа
кинестичност*
(centital
subtiecotechnomic kinesticality) и центитален икотехномически субтипринос
(същото като икотехномически субтицентит)] и уницентиталната
кинестична субтиикотехномическа синергия* (unicentital kinestic
subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като уницентитална
субтиикотехномическа кинестичност* (unicentital subtiecotechnomic
kinesticality) и уницентитален икотехномически субтипринос (същото като
субтиикотехномически
Съобразно с ценностната
уницентит)].
икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикотехномическа дейност
са унисъзидателната синергетична субтиикотехномическа дейност*
(unimaking synergetic subtiecotechnomic action), съзидателната синергетична
субтиикотехномическа дейност* (making synergetic subtiecotechnomic
action), изпълнителната синергетична субтиикотехномическа дейност*
(implementary synergetic subtiecotechnomic action), творческата синергетична
субтиикотехномическа дейност* (creative synergetic subtiecotechnomic
action), работната синергетична субтиикотехномическа дейност*
(working synergetic subtiecotechnomic action) и сътворителната синергетична субтиикотехномическа дейност* (creating synergetic subtiecotechnomic
action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа синергия
(същото като субтиикотехномическа потенциалност и като субтиикотехномически свитък) са унисъзидателната потенциална субтиикотехномическа синергия* (unimaking potential subtiecotechnomic synergy) [съответно
същото като унисъзидателна субтиикотехномическа потенциалност*
(unimaking subtiecotechnomic potentiality) и като унисъзидателен субтиикотехномически свитък* (unimaking subtiecotechnomic convolution)], съзидателната потенциална субтиикотехномическа синергия* (making potential
subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като съзидателна субтиико79
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномическа потенциалност* (making subtiecotechnomic potentiality) и като
съзидателен субтиикотехномически свитък* (making subtiecotechnomic
convolution)], изпълнителната потенциална субтиикотехномическа синергия* (implementary potential subtiecotechnomic synergy) [съответно същото
като изпълнителна субтиикотехномическа потенциалност* (implementary
subtiecotechnomic potentiality) и като изпълнителен субтиикотехномически
свитък* (implementary subtiecotechnomic convolution)], творческата потенциална
субтиикотехномическа
синергия*
(creative
potential
subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като творческа субтиикотехномическа потенциалност* (creative subtiecotechnomic potentiality) и като
творчески субтиикотехномически свитък* (creative subtiecotechnomic
convolution)], работната потенциална субтиикотехномическа синергия*
(working potential subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като работна
субтиикотехномическа потенциалност* (working subtiecotechnomic
potentiality) и като работен субтиикотехномически свитък* (working
subtiecotechnomic convolution)] и сътворителната субтиикотехномическа
синергия* (creating potential subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като
сътворителна
субтиикотехномическа
потенциалност*
(creating
subtiecotechnomic potentiality) и като сътворителен субтиикотехномически
свитък* (creating subtiecotechnomic convolution)];
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа синергия
(същото като субтиикотехномическа кинетичност и субтиикотехномическа активност) са унисъзидателната кинетична субтиикотехномическа синергия* (unimaking kinetic subtiecotechnomic synergy) [съответно същото
като унисъзидателна субтиикотехномическа кинетичност* (unimaking
subtiecotechnomic kineticality) и унисъзидателна субтиикотехномическа активност* (unimaking subtiecotechnomic activity)], съзидателната кинетична
субтиикотехномическа синергия* (making kinetic subtiecotechnomic synergy)
[съответно същото като съзидателна субтиикотехномическа кинетичност* (making subtiecotechnomic kineticality) и съзидателна субтиикотехномическа активност* (making subtiecotechnomic activity)], изпълнителната
кинетична субтиикотехномическа синергия* (implementary kinetic
subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като изпълнителна субтиикотехномическа кинетичност* (implementary subtiecotechnomic kineticality) и
изпълнителна
субтиикотехномическа
активност*
(implementary
subtiecotechnomic activity)], творческата кинетична субтиикотехномическа синергия* (creative kinetic subtiecotechnomic synergy) [съответно същото ка80
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то
творческа
субтиикотехномическа
кинетичност*
(creative
subtiecotechnomic kineticality) и творческа субтиикотехномическа активност* (creative subtiecotechnomic activity)], работната кинетична субтиикотехномическа синергия* (working kinetic subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като работна субтиикотехномическа кинетичност* (working
subtiecotechnomic kineticality) и работна субтиикотехномическа активност* (working subtiecotechnomic activity)] и сътворителната кинетична
субтиикотехномическа синергия* (creating kinetic subtiecotechnomic synergy)
[съответно същото като сътворителна субтиикотехномическа кинетичност* (creating subtiecotechnomic kineticality) и сътворителна субтиикотехномическа активност* (creating subtiecotechnomic activity)];
[4] разновидности на кинестичната субтиикотехномическа синергия
(същото като субтиикотехномическа кинестичност и икотехномически
субтипринос) (същото като икотехномически субтисубективит) са унисъзидателната кинестична субтиикотехномическа синергия* (unimaking
kinestic subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна
субтиикотехномическа кинестичност* (unimaking subtiecotechnomic kinesticality) и като унисъзидателен икотехномически субтипринос (същото като
унисъзидателен икотехномически субтисубективит)], съзидателната
кинсетична
субтиикотехномическа
синергия*
(making
kinestic
subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като съзидателна субтиикотехномическа кинестичност* (making subtiecotechnomic kinesticality) и като
съзидателен икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтисубективит)], изпълнителната кинестична субтиикотехномическа синергия* (implementary kinestic subtiecotechnomic synergy)
[съответно същото като изпълнителна субтиикотехномическа кинестичност* (implementary subtiecotechnomic kinesticality) и като изпълнителен икотехномически субтипринос (същото като изпълнителен икотехномически
субтисубективит)], творческата кинсетична субтиикотехномическа синергия* (creative kinestic subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като
творческа съзидателна субтиикотехномическа кинестичност* (creative
making subtiecotechnomic kinesticality) и като творчески икотехномически
субтипринос (същото като творчески икотехномически субтисубективит)],
работната кинестична субтиикотехномическа синергия* (working kinestic
subtiecotechnomic synergy) [съответно същото като работна съзидателна
субтиикотехномическа кинестичност* (working making subtiecotechnomic
kinesticality) и като работен субтиикотехномически принос (същото като ра81
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ботен икотехномически субтисубективит)] и сътворителната кинсетична
субтиикотехномическа синергия* (creating kinestic subtiecotechnomic
synergy) [съответно същото като сътворителна субтиикотехномическа кинестичност* (creating subtiecotechnomic kinesticality) и като сътворителен
икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически
субтисубективит)].
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на синергетичната субтиикотехномическа дейност
са производствената синергетична субтиикотехномическа дейност*
(production synergetic subtiecotechnomic action), разменната синергетична
субтиикотехномическа дейност* (exchange synergetic subtiecotechnomic
action),
разпределителната
синергетична
субтиикотехномическа
дейност* (distribution synergetic subtiecotechnomic action) и потребителната
синергетична субтиикотехномическа дейност* (consumption exchange
synergetic subtiecotechnomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа синергия
са производствената потенциална субтиикотехномическа синергия*
(production potential subtiecotechnomic synergy), разменната потенциална
субтиикотехномическа синергия* (exchange potential subtiecotechnomic
synergy), разпределителната потенциална субтиикотехномическа синергия* (distribution potential subtiecotechnomic synergy) и потребителната потенциална субтиикотехномическа синергия* (consumption potential
subtiecotechnomic synergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа синергия са
производствената
кинетична
субтиикотехномическа
синергия*
(production kinetic subtiecotechnomic synergy), разменната кинетична субтиикотехномическа синергия* (exchange kinetic subtiecotechnomic synergy), разпределителната кинетична субтиикотехномическа синергия* (distribution
kinetic subtiecotechnomic synergy) и потребителната кинетична субтиикотехномическа синергия* (consumption kinetic subtiecotechnomic synergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикотехномическа синергия
са производствената кинестична субтиикотехномическа синергия*
(production kinestic subtiecotechnomic synergy), разменната кинестична субтиикотехномическа синергия* (exchange kinestic subtiecotechnomic synergy),
разпределителната кинестична субтиикотехномическа синергия*
(distribution kinestic subtiecotechnomic synergy) и потребителната кинестич-
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на субтиикотехномическа синергия* (consumption kinestic subtiecotechnomic
synergy);
Динергетична субтиикотехномическа дейност
Динергетичната
субтиикотехномическа
дейност*
(dinergetic
subtiecotechnomic action) е общо понятие за енергетична субтиикотехномическа дейност и синергетична субтиикотехномическа дейност: тя е или енергетична субтиикотехномическа дейност, или синергетична субтиикотехномическа дейност, но не и двете, взети заедно в тяхното цялостно единство. Същото
се отнася и за понятието за динергия, което е общо понятие за енергия и синергия: то е или енергия, или синергия, на не и двете, взети заедно в тяхното
цялостно единство. Динергетичната субтиикотехномическа дейност е преобразуване на потенциалната субтиикотехномическа динергия* (potential
subtiecotechnomic dinergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична субтиикотехномическа динергия* (kinestic subtiecotechnomic dinergy) (усвояваща и
създаваща) и е композиция от два последователни динергетични субтиикотехномически процеса: (1) динергетично субтиикотехномическо кинетизиране* (dinergetic subtiecotechnomic kinetation) [същото като динергетично субтиикотехномическо активиране* (dinergetic subtiecotechnomic activation)],
при който потенциалната субтиикотехномическа динергия (същото като динергетичен потенциален субтиикотехномически ингредиент) се преобразува
в
кинетична
субтиикотехномическа
динергия*
(kinetic
subtiecotechnomic dinergy) (усвояваща и създаваща) (същото като динергетичен кинетичен субтиикотехномически ингредиент) [динергетичният потенциален субтиикотехномически ингредиент е динергетичен кинетичен субтиикотехномически ингредиент в състояние на динергетична свитост, т.е. е
динергетична
субтиикотехномическа
конвулвента*
(dinergetic
subtiecotechnomic conevulvent), а динергетичният кинетичeн субтиикотехномически ингредиент е разтегнат динергетичен потенциален субтиикотехномически ингредиент, т.е. е динергетична субтиикотехномическа еволвента*
(dinergetic subtiecotechnomic evolvent), така че тук динергетичното субтиикотехномическо активиране е процес на динергетично субтиикотехномическо
разтягане (dinergetic subtiecotechnomic evolsion); други синоними на този процес са динергетична субтиикотехномическа екстензия* (dinergetic
subtiecotechnomic extension), динергетична субтиикотехномическа еволвулсия* (dinergetic subtiecotechnomic evolvulsion), динергетична субтиикотехномическа деконвулсия* (dinergetic subtiecotechnomic deconvulsion)], и (2) ди83
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нергетично
субтиикотехномическо
кинестизиране*
(dinergetic
subtiecotechnomic kinestation) [същото като динергетично субтиикотехномическо пасивиране* (dinergetic subtiecotechnomic passivation)], при който динергетичният кинетичeн субтиикотехномически ингредиент (който е в състояние
на динамика, на процес) се преобразува в динергетичен кинестичен субтиикотехномически ингредиент (който е статична опредметеност на динергетичния
кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният
процес в състояние на статика).
Динергетичният потенциален, динергетичният кинетичен и динергетичният кинестичен субтиикотехномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за динергетичен субтиикотехномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикотехномическа динергия, кинетичната субтиикотехномическа динергия и кинестичната субтиикотехномическа динергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикотехномическа динергия (subtiecotechnomic dinergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикотехномическа дейност
са трансцентиталната динергетична субтиикотехномическа дейност*
(transcentital dinergetic subtiecotechnomic action), инцентиталната динергетична
субтиикотехномическа
дейност*
(incentital
dinergetic
subtiecotechnomic action), центиталната динергетична субтиикотехномическа дейност* (centital dinergetic subtiecotechnomic action) и уницентиталната динергетична субтиикотехномическа дейност* (unicentital dinergetic
subtiecotechnomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа динергия
са трансцентиталната потенциална субтиикотехномическа динергия*
(transcentital potential subtiecotechnomic dinergy), инцентиталната потенциална субтиикотехномическа динергия* (incentital potential subtiecotechnomic
dinergy), центиталната потенциална субтиикотехномическа динергия*
(centital potential subtiecotechnomic dinergy) и уницентиталната потенциална субтиикотехномическа динергия* (unicentital potential subtiecotechnomic
dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа динергия са
трансцентиталната кинетична субтиикотехномическа динергия*
(transcentital kinetic subtiecotechnomic dinergy), инцентиталната кинетична
субтиикотехномическа динергия* (incentital kinetic subtiecotechnomic
84
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dinergy), центиталната кинетична субтиикотехномическа динергия*
(centital kinetic subtiecotechnomic dinergy) и уницентиталната кинетична
субтиикотехномическа динергия* (unicentital kinetic subtiecotechnomic
dinergy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикотехномическа динергия
са трансцентиталната кинестична субтиикотехномическа динергия*
(transcentital kinestic subtiecotechnomic dinergy), инцентиталната кинестична субтиикотехномическа динергия* (incentital kinestic subtiecotechnomic
dinergy), центиталната кинестична субтиикотехномическа динергия*
(centital kinestic subtiecotechnomic dinergy) и уницентиталната кинестична
субтиикотехномическа динергия* (unicentital kinestic subtiecotechnomic
dinergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикотехномическа дейност
са унисъзидателната динергетична субтиикотехномическа дейност*
(unimaking dinergetic subtiecotechnomic action), съзидателната динергетична
субтиикотехномическа дейност* (making dinergetic subtiecotechnomic
action), изпълнителната* (implementary dinergetic subtiecotechnomic action),
творческата динергетична субтиикотехномическа дейност* (creative
dinergetic subtiecotechnomic action), работната динергетична субтиикотехномическа дейност* (working dinergetic subtiecotechnomic action) и сътворителната динергетична субтиикотехномическа дейност* (creating dinergetic subtiecotechnomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа динергия
са унисъзидателната потенциална субтиикотехномическа динергия*
(unimaking potential subtiecotechnomic dinergy), съзидателната потенциална
субтиикотехномическа динергия* (making potential subtiecotechnomic
dinergy), изпълнителната потенциална субтиикотехномическа динергия*
(implementary potential subtiecotechnomic dinergy), творческата потенциална
субтиикотехномическа динергия* (creative potential subtiecotechnomic
dinergy), работната потенциална субтиикотехномическа динергия*
(working potential subtiecotechnomic dinergy) и сътворителната потенциална
субтиикотехномическа динергия* (creating potential subtiecotechnomic
dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа динергия са
унисъзидателната
кинетична
субтиикотехномическа
динергия*
(unimaking kinetic subtiecotechnomic dinergy), съзидателната кинетична
85
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикотехномическа динергия* (making kinetic subtiecotechnomic dinergy),
изпълнителната кинетична субтиикотехномическа динергия* (implementary kinetic subtiecotechnomic dinergy), творческата кинетична субтиикотехномическа динергия* (creative kinetic subtiecotechnomic dinergy), работната кинетична субтиикотехномическа динергия* (working kinetic
subtiecotechnomic dinergy) и сътворителната кинетична субтиикотехномическа динергия* (creating kinetic subtiecotechnomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикотехномическа динергия
са унисъзидателната кинестична субтиикотехномическа динергия*
(unimaking kinestic subtiecotechnomic dinergy), съзидателната кинсетична
субтиикотехномическа динергия* (making kinestic subtiecotechnomic
dinergy), изпълнителната кинестична субтиикотехномическа динергия*
(implementary kinestic subtiecotechnomic dinergy), творческата кинсетична
субтиикотехномическа динергия* (creative kinestic subtiecotechnomic
dinergy), работната кинестична субтиикотехномическа динергия*
(working kinestic subtiecotechnomic dinergy) и сътворителната кинсетична
субтиикотехномическа динергия* (creating kinestic subtiecotechnomic
dinergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на динергетичната субтиикотехномическа дейност
са производствената динергетична субтиикотехномическа дейност*
(production dinergetic subtiecotechnomic action), разменната динергетична
субтиикотехномическа дейност* (exchange dinergetic subtiecotechnomic
action),
разпределителната
динергетична
субтиикотехномическа
дейност* (distribution dinergetic subtiecotechnomic action) и потребителната
динергетична субтиикотехномическа дейност* (consumption exchange
dinergetic subtiecotechnomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа динергия
са производствената потенциална субтиикотехномическа динергия*
(production potential subtiecotechnomic dinergy), разменната потенциална
субтиикотехномическа динергия* (exchange potential subtiecotechnomic
dinergy), разпределителната потенциална субтиикотехномическа динергия* (distribution potential subtiecotechnomic dinergy) и потребителната потенциална субтиикотехномическа динергия* (consumption potential subtiecotechnomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа динергия са
производствената
кинетична
субтиикотехномическа
динергия*
86
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(production kinetic subtiecotechnomic dinergy), разменната кинетична субтиикотехномическа динергия* (exchange kinetic subtiecotechnomic dinergy), разпределителната кинетична субтиикотехномическа динергия* (distribution
kinetic subtiecotechnomic dinergy) и потребителната кинетична субтиикотехномическа динергия* (consumption kinetic subtiecotechnomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикотехномическа динергия
са производствената кинестична субтиикотехномическа динергия*
(production kinestic subtiecotechnomic dinergy), разменната кинестична субтиикотехномическа динергия* (exchange kinestic subtiecotechnomic dinergy),
разпределителната кинестична субтиикотехномическа динергия*
(distribution kinestic subtiecotechnomic dinergy) и потребителната кинестична субтиикотехномическа динергия* (consumption kinestic subtiecotechnomic
dinergy);
Бинергетична субтиикотехномическа дейност
Бинергетичната
субтиикотехномическа
дейност*
(binergetic
subtiecotechnomic action) е енергетична субтиикотехномическа дейност и синергетична субтиикотехномическа дейност, взети заедно в тяхното цялостно
единство. Същото се отнася и за понятието за бинергия, което е енергия и синергия, взети заедно в тяхното цялостно единство. Бинергетичната субтиикотехномическа дейност е преобразуване на потенциалната субтиикотехномическа бинергия* (potential subtiecotechnomic binergy) (усвояваща и създаваща)
в
кинестична
субтиикотехномическа
бинергия*
(kinestic
subtiecotechnomic binergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два последователни бинергетични субтиикотехномически процеса: (1) бинергетично
субтиикотехномическо
кинетизиране*
(binergetic
subtiecotechnomic
kinetation) [същото като бинергетично субтиикотехномическо активиране*
(binergetic subtiecotechnomic activation)], при който потенциалната субтиикотехномическа бинергия (същото като бинергетичен потенциален субтиикотехномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикотехномическа бинергия* (kinetic subtiecotechnomic binergy) (усвояваща и създаваща)
(същото като бинергетичен кинетичен субтиикотехномически ингредиент) [бинергетичният потенциален субтиикотехномически ингредиент е бинергетичен кинетичен субтиикотехномически ингредиент в състояние на бинергетична свитост, т.е. е бинергетична субтиикотехномическа конвулвента* (binergetic subtiecotechnomic conevulvent), а бинергетичният кинетичeн
субтиикотехномически ингредиент е разтегнат бинергетичен потенциален суб87
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиикотехномически ингредиент, т.е. е бинергетична субтиикотехномическа
еволвента* (binergetic subtiecotechnomic evolvent), така че тук бинергетичното
субтиикотехномическо активиране е процес на бинергетично субтиикотехномическо разтягане (binergetic subtiecotechnomic evolsion); други синоними
на този процес са бинергетична субтиикотехномическа екстензия*
(binergetic subtiecotechnomic extension), бинергетична субтиикотехномическа еволвулсия* (binergetic subtiecotechnomic evolvulsion), бинергетична субтиикотехномическа
деконвулсия*
(binergetic
subtiecotechnomic
deconvulsion)], и (2) бинергетично субтиикотехномическо кинестизиране*
(binergetic subtiecotechnomic kinestation) [същото като бинергетично субтиикотехномическо пасивиране* (binergetic subtiecotechnomic passivation)], при
който бинергетичният кинетичeн субтиикотехномически ингредиент (който е в
състояние на динамика, на процес) се преобразува в бинергетичен кинестичен
субтиикотехномически ингредиент (който е статична опредметеност на бинергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Бинергетичният потенциален, бинергетичният кинетичен и бинергетичният кинестичен субтиикотехномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за бинергетичен субтиикотехномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикотехномическа бинергия, кинетичната субтиикотехномическа бинергия и кинестичната субтиикотехномическа бинергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикотехномическа бинергия (subtiecotechnomic binergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикотехномическа дейност
са трансцентиталната бинергетична субтиикотехномическа дейност*
(transcentital binergetic subtiecotechnomic action), инцентиталната бинергетична
субтиикотехномическа
дейност*
(incentital
binergetic
subtiecotechnomic action), центиталната бинергетична субтиикотехномическа дейност* (centital binergetic subtiecotechnomic action) и уницентиталната бинергетична субтиикотехномическа дейност* (unicentital binergetic
subtiecotechnomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа бинергия
са трансцентиталната потенциална субтиикотехномическа бинергия*
(transcentital potential subtiecotechnomic binergy), инцентиталната потенциална субтиикотехномическа бинергия* (incentital potential subtiecotechnomic
88
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------binergy), центиталната потенциална субтиикотехномическа бинергия*
(centital potential subtiecotechnomic binergy) и уницентиталната потенциална субтиикотехномическа бинергия* (unicentital potential subtiecotechnomic
binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа бинергия са
трансцентиталната кинетична субтиикотехномическа бинергия*
(transcentital kinetic subtiecotechnomic binergy), инцентиталната кинетична
субтиикотехномическа бинергия* (incentital kinetic subtiecotechnomic
binergy), центиталната кинетична субтиикотехномическа бинергия*
(centital kinetic subtiecotechnomic binergy) и уницентиталната кинетична
субтиикотехномическа бинергия* (unicentital kinetic subtiecotechnomic
binergy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикотехномическа бинергия
са трансцентиталната кинестична субтиикотехномическа бинергия*
(transcentital kinestic subtiecotechnomic binergy), инцентиталната кинестична субтиикотехномическа бинергия* (incentital kinestic subtiecotechnomic
binergy), центиталната кинестична субтиикотехномическа бинергия*
(centital kinestic subtiecotechnomic binergy) и уницентиталната кинестична
субтиикотехномическа бинергия* (unicentital kinestic subtiecotechnomic
binergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикотехномическа дейност
са унисъзидателната бинергетична субтиикотехномическа дейност*
(unimaking binergetic subtiecotechnomic action), съзидателната бинергетична
субтиикотехномическа дейност* (making binergetic subtiecotechnomic
action), изпълнителната бинергетична субтиикотехномическа дейност*
(implementary binergetic subtiecotechnomic action), творческата бинергетична
субтиикотехномическа дейност* (creative binergetic subtiecotechnomic
action), работната бинергетична субтиикотехномическа дейност*
(working binergetic subtiecotechnomic action) и сътворителната бинергетична субтиикотехномическа дейност* (creating binergetic subtiecotechnomic
action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа бинергия
са унисъзидателната потенциална субтиикотехномическа бинергия*
(unimaking potential subtiecotechnomic binergy), съзидателната потенциална
субтиикотехномическа бинергия* (making potential subtiecotechnomic
binergy), изпълнителната потенциална субтиикотехномическа бинергия*
89
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(implementary potential subtiecotechnomic binergy), творческата потенциална
субтиикотехномическа бинергия* (creative potential subtiecotechnomic
binergy), работната потенциална субтиикотехномическа бинергия*
(working potential subtiecotechnomic binergy) и сътворителната потенциална
субтиикотехномическа бинергия* (creating potential subtiecotechnomic
binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа бинергия са
унисъзидателната кинетична субтиикотехномическа бинергия* (unimaking kinetic subtiecotechnomic binergy), съзидателната кинетична субтиикотехномическа бинергия* (making kinetic subtiecotechnomic binergy),
изпълнителната
кинетична
субтиикотехномическа
бинергия*
(implementary kinetic subtiecotechnomic binergy), творческата кинетична
субтиикотехномическа бинергия* (creative kinetic subtiecotechnomic binergy),
работната кинетична субтиикотехномическа бинергия* (working kinetic
subtiecotechnomic binergy) и сътворителната кинетична субтиикотехномическа бинергия* (creating kinetic subtiecotechnomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикотехномическа бинергия
са унисъзидателната кинестична субтиикотехномическа бинергия*
(unimaking kinestic subtiecotechnomic binergy), съзидателната кинсетична
субтиикотехномическа бинергия* (making kinestic subtiecotechnomic
binergy), изпълнителната кинестична субтиикотехномическа бинергия*
(implementary kinestic subtiecotechnomic binergy), творческата кинсетична
субтиикотехномическа бинергия* (creative kinestic subtiecotechnomic
binergy), работната кинестична субтиикотехномическа бинергия*
(working kinestic subtiecotechnomic binergy) и сътворителната кинсетична
субтиикотехномическа бинергия* (creating kinestic subtiecotechnomic
binergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикотехномическа дейност
са производствената бинергетична субтиикотехномическа дейност* (production binergetic subtiecotechnomic action), разменната бинергетична
субтиикотехномическа дейност* (exchange binergetic subtiecotechnomic
action),
разпределителната
бинергетична
субтиикотехномическа
дейност* (distribution binergetic subtiecotechnomic action) и потребителната
бинергетична субтиикотехномическа дейност* (consumption exchange
binergetic subtiecotechnomic action);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[2] разновидности на потенциалната субтиикотехномическа бинергия
са производствената потенциална субтиикотехномическа бинергия*
(production potential subtiecotechnomic binergy), разменната потенциална
субтиикотехномическа бинергия* (exchange potential subtiecotechnomic
binergy), разпределителната потенциална субтиикотехномическа бинергия* (distribution potential subtiecotechnomic binergy) и потребителната потенциална субтиикотехномическа бинергия* (consumption potential subtiecotechnomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикотехномическа бинергия са
производствената
кинетична
субтиикотехномическа
бинергия*
(production kinetic subtiecotechnomic binergy), разменната кинетична субтиикотехномическа бинергия* (exchange kinetic subtiecotechnomic binergy), разпределителната кинетична субтиикотехномическа бинергия* (distribution
kinetic subtiecotechnomic binergy) и потребителната кинетична субтиикотехномическа бинергия* (consumption kinetic subtiecotechnomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикотехномическа бинергия
са производствената кинестична субтиикотехномическа бинергия*
(production kinestic subtiecotechnomic binergy), разменната кинестична субтиикотехномическа бинергия* (exchange kinestic subtiecotechnomic binergy),
разпределителната кинестична субтиикотехномическа бинергия*
(distribution kinestic subtiecotechnomic binergy) и потребителната кинестична субтиикотехномическа бинергия* (consumption kinestic subtiecotechnomic
binergy);
Разновидности на субтиикотехномическа дейност
По-долу се посочват разновидности на субтиикотехномическата дейност
(усвояваща и създаваща) (включително и на нейните ингредиенти) според
нейната съставност (освен тези, посочени във фиг. 1), където потенциалният,
кинетичният и кинестичният субтиикотехномически ингредиент са разновидности на по-общото понятие за дейностен субтиикотехномически ингредиент* (actionary subtiecotechnomic ingredient).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на субтиикотехномическата дейност са трансцентиталната
субтиикотехномическа
дейност*
(transcentital
subtiecotechnomic
action),
инцентиталната
субтиикотехномическа
дейност* (incentital subtiecotechnomic action), центиталната субтиикотех91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа дейност* (centital subtiecotechnomic action) и уницентиталната
субтиикотехномическа дейност* (unicentital subtiecotechnomic action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикотехномически ингредиент са трансцентиталният потенциален субтиикотехномически ингредиент* (transcentital potential subtiecotechnomic ingredient), инцентиталният
потенциален субтиикотехномически ингредиент* (incentital potential
subtiecotechnomic ingredient), центиталният потенциален субтиикотехномически ингредиент* (centital potential subtiecotechnomic ingredient) и уницентиталният потенциален субтиикотехномически ингредиент*
(unicentital potential subtiecotechnomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния субтиикотехномически ингредиент
са трансцентиталният кинетичен субтиикотехномически ингредиент*
(transcentital kinetic subtiecotechnomic ingredient), инцентиталният кинетичен субтиикотехномически ингредиент* (incentital kinetic subtiecotechnomic
ingredient), центиталният кинетичен субтиикотехномически ингредиент* (centital kinetic subtiecotechnomic ingredient) и уницентиталният кинетичен
субтиикотехномически
ингредиент*
(unicentital
kinetic
subtiecotechnomic ingredient);
[4] разновидности на кинсетичния субтиикотехномически ингредиент
са трансцентиталният кинестичен субтиикотехномически ингредиент*
(transcentital kinestic subtiecotechnomic ingredient), инцентиталният кинестичен
субтиикотехномически
ингредиент*
(incentital
kinestic
subtiecotechnomic ingredient), центиталният кинестичен субтиикотехномически ингредиент* (centital kinestic subtiecotechnomic ingredient) и уницентиталният кинестична субтиикотехномически ингредиент* (unicentital
kinestic subtiecotechnomic ingredient).
Разновидностите на трансцентиталната субтиикотехномическа
дейност инцентиталната субтиикотехномическа дейност, центиталната субтиикотехномическа дейност и уницентиталната субтиикотехномическа дейност според тяхната съставност (включително и на техните ингредиенти) са посочени във фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЦ СБ потенциалност;
ТЦ СБ икотехномически свитък;
ТЦ потенциална СБ
икотехномическа
синергия

ТЦ СБ икотехномическа кинетичност;
ТЦ СБ икотехномическа активност;
ТЦ кинетична СБ
икотехномическа
синергия

ТЦ СБ икотехномическа кинестичност;
ТЦ икотехномически
СБ принос;
ТЦ кинестична СБ
икотехномическа
синергия

ТЦ потенциална СБ
икотехномическа
енергия

ТЦ кинетична СБ
икотехномическа
енергия

ТЦ кинестична СБ
икотехномическа
енергия

ТЦ енергетична СБ
икотехномическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икотехномическа
динергия

ТЦ кинетична СБ
икотехномическа
динергия

ТЦ кинестична СБ
икотехномическа
динергия

ТЦ динергетична
СБ икотехномическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икотехном
ическа
бинергия

ТЦ кинетична СБ
икотехномическа
бинергия

ТЦ кинестична СБ
икотехномическа
бинергия

ТЦ бинергетична
СБ икотехномическа
дейност

ТЦ потенциален СБ
икотехномически
ингредиент

ТЦ кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

ТЦ кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

ТЦ СБ
икотехномическа дейност

ТЦ синергетична СБ
икотехномическа
дейност

Фиг.2. Разновидности на трансцентиталната субтиикотехномическа дейност според нейната
съставност (ТЦ – трансцентитален; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЦ СБ икотехномическа потенциалност;
ИЦ СБ икотехномически свитък;
ИЦ потенциална СБ
икотехномическа
синергия

ИЦ СБ икотехномическа кинетичност;
ИЦ СБ икотехномическа активност;
ИЦ кинетична СБ икотехномическа синергия

ИЦ СБ икотехномическа кинестичност;
ИЦ икотехномически
СБ принос;
ИЦ кинестична СБ
икотехномическа
синергия

ИЦ синергетична СБ
икотехномическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икотехномическа
енергия

ИЦ кинетична СБ
икотехном
ическа
енергия

ИЦ кинестична СБ
икотехномическа
енергия

ИЦ енергетична
СБ икотехномическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икотехномическа
динергия

ИЦ кинетична СБ
икотехномическа
динергия

ИЦ кинестична СБ
икотехномическа
динергия

ИЦ динергетична
СБ икотехномическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икотехномическа
бинергия

ИЦ кинетична СБ
икотехномическа
бинергия

ИЦ кинестична СБ
икотехномическа
бинергия

ИЦ бинергетична
СБ икотехномическа
дейност

ИЦ потенциален СБ
икотехномически
ингредиент

ИЦ кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

ИЦ кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

ИЦ СБ
икотехномическа
дейност

Фиг. 3. Разновидности на инцентиталната субтиикотехномическа дейност според нейната съставност (ИЦ – инцентитален; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦТ СБ икотехномическа потенциалност;
ЦТ СБ икотехномически свитък;
ЦТ потенциална СБ
икотехномическа
синергия

ЦТ СБ икотехномическа кинетичност;
ЦТ СБ икотехномическа активност;
ЦТ кинетична СБ
икотехномическа
синергия

ЦТ СБ икотехномическа кинестичност;
ЦТ икотехномически
СБ принос;
ЦТ кинестична СБ
икотехномическа
синергия

ЦТ синергетична СБ
икотехномическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икотехномическа
енергия

ЦТ кинетична СБ
икотехном
ическа
енергия

ЦТ кинестична СБ
икотехномическа
енергия

ЦТ енергетична СБ
икотехномическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икотехномическа
динергия

ЦТ кинетична СБ
икотехномическа
динергия

ЦТ кинестична СБ
икотехномическа
динергия

ЦТ динергетична
СБ икотехномическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икотехномическа
бинергия

ЦТ кинетична СБ
икотехномическа
бинергия

ЦТ кинестична СБ
икотехномическа
бинергия

ЦТ бинергетична
СБ икотехномическа
дейност

ЦТ потенциален СБ
икотехномически
ингредиент

ЦТ кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

ЦТ кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

ЦТ СБ
икотехномическа
дейност

Фиг. 4. Разновидности на центиталната субтиикотехномическа дейност според нейната
съставност (ЦТ – центитален; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЦ СБ икотехномическа потенциалност;
УЦ СБ икотехномически свитък;
УЦ потенциална СБ
икотехномическа
синергия

УЦ СБ икотехномическа кинетичност;
УЦ СБ икотехномическа активност;
УЦ кинетична СБ
икотехномическа
синергия

УЦ СБ икотехномическа кинести
чност;
УЦ икотехномически
СБ принос;
УЦ кинестична СБ
икотехномическа
синергия

УЦ синергетична СБ
икотехномическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икотехномическа
енергия

УЦ кинетична СБ
икотехном
ическа
енергия

УЦ кинестична СБ
икотехномическа
енергия

УЦ енергетична
СБ икотехномическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икотехномическа
динергия

УЦ кинетична СБ
икотехномическа
динергия

УЦ кинестична СБ
икотехномическа
динергия

УЦ динергетична
СБ икотехномическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икотехномическа
бинергия

УЦ кинетична СБ
икотехномическа
бинергия

УЦ кинестична СБ
икотехномическа
бинергия

УЦ бинергетична
СБ икотехномическа
дейност

УЦ потенциален СБ
икотехномически
ингредиент

УЦ кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

УЦ кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

УЦ СБ
икотехномическа
дейност

Фиг. 5. Разновидности на уницентиталната субтиикотехномическа дейност според нейната съставност (УЦ – уницентитален; СБ – субти)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на субтиикотехномическата дейност са унисъзидателната субтиикотехномическа дейност* (unimaking subtiecotechnomic
action), съзидателната субтиикотехномическа дейност* (making
subtiecotechnomic
action),
изпълнителната
субтиикотехномическа
дейност* (implementary subtiecotechnomic action), творческата субтиикотехномическа дейност* (creative subtiecotechnomic action), работната субтиикотехномическа дейност* (working subtiecotechnomic action) и сътворителната субтиикотехномическа дейност* (creating subtiecotechnomic
action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикотехномически ингредиент са унисъзидателният потенциален субтиикотехномически ингредиент* (unimaking potential subtiecotechnomic ingredient), съзидателният потенциален субтиикотехномически ингредиент* (making potential
subtiecotechnomic ingredient), изпълнителният потенциален субтиикотехномически ингредиент* (implementary potential subtiecotechnomic ingredient),
творческият потенциален субтиикотехномически ингредиент* (creative
potential subtiecotechnomic ingredient), работният потенциален субтиикотехномически ингредиент* (working potential subtiecotechnomic ingredient) и
сътворителният потенциален субтиикотехномически ингредиент*
(creating potential subtiecotechnomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния субтиикотехномически ингредиент
саунисъзидателният кинетичен субтиикотехномически ингредиент*
(unimaking kinetic subtiecotechnomic ingredient), съзидателният кинетичен
субтиикотехномически ингредиент* (making kinetic subtiecotechnomic
ingredient), изпълнителният кинетичен субтиикотехномически ингредиент* (implementary kinetic subtiecotechnomic ingredient), творческият кинетичен субтиикотехномически ингредиент* (creative kinetic subtiecotechnomic ingredient), работният кинетичен субтиикотехномически ингредиент* (working kinetic subtiecotechnomic ingredient) и сътворителният
кинетичен
субтиикотехномически
ингредиент*
(creating
kinetic
subtiecotechnomic ingredient);
[4] разновидности на кинестичния субтиикотехномически ингредиент
са унисъзидателният кинестичен субтиикотехномически ингредиент*
(unimaking kinestic subtiecotechnomic ingredient), съзидателният кинсетичен
субтиикотехномически ингредиент* (making kinestic subtiecotechnomic
ingredient), изпълнителният кинестичен субтиикотехномически ингреди97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (implementary kinestic subtiecotechnomic ingredient), творческият кинсетичен
субтиикотехномически
ингредиент*
(creative
kinestic
subtiecotechnomic ingredient), работният кинестичен субтиикотехномически ингредиент* (working kinestic subtiecotechnomic ingredient) и сътворителният кинсетичен субтиикотехномически ингредиент* (creatingkinestic
subtiecotechnomic ingredient).
Разновидностите
на
унисъзидателната
субтиикотехномическа
дейност, съзидателната субтиикотехномическа дейност, изпълнителната субтиикотехномическа дейност, творческата субтиикотехномическа
дейност, работната субтиикотехномическа дейност и сътворителната
субтиикотехномическа дейност според тяхната съставност (включително и
на техните ингредиенти) са посочени във фиг. 6, фиг. 7, фиг. 8, фиг. 9, фиг. 10
и фиг. 11.
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УС СБ икотехномическа потенциалност;
УС СБ икотехномически свитък;
УС потенциална СБ
икотехномическа
синергия

УС СБ икотехномическа кинетичност;
УС СБ икотехномическа активност;
УС кинетична СБ
икотехномическа
синергия

УС СБ икотехномическа кинестичност;
УС икотехномически
СБ принос;
УС кинестична СБ
икотехномическа
синергия

УС синергетична СБ
икотехномическа
дейност

УС потенциална СБ
икотехномическа
енергия

УС кинетична СБ
икотехном
ическа
енергия

УС кинестична СБ
икотехномическа
енергия

УС енергетична СБ
икотехномическа
дейност

УС потенциална СБ
икотехномическа
динергия

УС кинетична СБ
икотехномическа
динергия

УС кинестична СБ
икотехномическа
динергия

УС динергетична
СБ икотехномическа
дейност

УС потенциална СБ
икотехномическа
бинергия

УС кинетична СБ
икотехномическа
бинергия

УС кинестична СБ
икотехномическа
бинергия

УС бинергетична
СБ икотехномическа
дейност

УС потенциален СБ
икотехномически
ингредиент

УС кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

УС кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

УС СБ
икотехномическа
дейност

Фиг. 6. Разновидности на унисъзидателната субтиикотехномическа дейност според нейната
съставност (УС – унисъзидателен; СБ – субти)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ СБ икотехномическа потенциалност;
СЗ СБ икотехномически свитък;
СЗ потенциална СБ
икотехномическа
синергия

СЗ СБ икотехномическа кинетичност;
СЗ СБ икотехномическа активност;
СЗ кинетична СБ икотехномическа синергия

СЗ СБ икотехномическа кинестичност;
СЗ икотехномически
СБ принос;
СЗ кинестична СБ
икотехномическа
синергия

СЗ синергетична
СБ икотехномическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икотехномическа
енергия

СЗ кинетична СБ
икотехном
ическа
енергия

СЗ кинестична СБ
икотехномическа
енергия

СЗ енергетична СБ
икотехномическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икотехномическа
динергия

СЗ кинетична СБ
икотехномическа
динергия

СЗ кинестична СБ
икотехномическа
динергия

СЗ динергетична
СБ икотехномическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икотехномическа
бинергия

СЗ кинетична СБ
икотехномическа
бинергия

СЗ кинестична СБ
икотехномическа
бинергия

СЗ бинергетична
СБ икотехномическа
дейност

СЗ потенциален СБ
икотехномически
ингредиент

СЗ кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

СЗ кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

СЗ СБикотехномическа
дейност

Фиг. 7. Разновидности на съзидателната субтиикотехномическа дейност според нейната съставност (СЗ – съзидателен; СБ – субти)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП СБ икотехномическа потенциалност;
ИП СБ икотехномически свитък;
ИП потенциална СБ
икотехномическа
синергия

ИП СБ икотехномическа кинетичност;
ИП СБ икотехномическа активност;
ИП кинетична СБ
икотехномическа
синергия

ИП СБ икотехномическа кинестичност;
ИП техномически СБ
принос;
ИП кинестична СБ
икотехномическа
синергия

ИП синергетична СБ
икотехномическа
дейност

ИП потенциална СБ
икотехномическа
енергия

ИП кинетична СБ
икотехном
ическа
енергия

ИП кинестична СБ
икотехномическа
енергия

ИП енергетична
СБ икотехномическа
дейност

ИП потенциална СБ
икотехномическа
динергия

ИП кинетична СБ
икотехномическа
динергия

ИП кинестична СБ
икотехномическа
динергия

ИП динергетична
СБ икотехномическа
дейност

ИП потенциална СБ
икотехномическа
бинергия

ИП кинетична СБ
икотехномическа
бинергия

ИП кинестична СБ
икотехномическа
бинергия

ИП бинергетична
СБ икотехномическа
дейност

ИП потенциален СБ
икотехноми-чески
ингредиент

ИП кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

ИП кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

ИП СБ
икотехномическа
дейност

Фиг. 8. Разновидности на изпълнителната субтиикотехномическа дейност според нейната съставност (ИП – изпълнителен; СБ – субти)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ СБ икотехномическа потенциалност;
ТЧ СБ икотехномически свитък;
ТЧ потенциална СБ
икотехномическа
синергия

ТЧ СБ икотехномическа кинетичност;
ТЧ СБ икотехномическа активност;
ТЧ кинетична СБ
икотехномическа
синергия

ТЧ СБ икотехномическа кинестичност;
ТЧ икотехномически
СБ принос;
ТЧ кинестична СБ
икотехномическа
синергия

ТЧ синергетична
СБ икотехномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икотехномическа
енергия

ТЧ кинетична СБ
икотехном
ическа
енергия

ТЧ кинестична СБ
икотехномическа
енергия

ТЧ енергетична СБ
икотехномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икотехномическа
динергия

ТЧ кинетична СБ
икотехномическа
динергия

ТЧ кинестична СБ
икотехномическа
динергия

ТЧ динергетична
СБ икотехномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икотехномическа
бинергия

ТЧ кинетична икоСБ техномическа
бинергия

ТЧ кинестична СБ
икотехномическа
бинергия

ТЧ бинеретична СБ
икотехномическа
дейност

ТЧ потенциален СБ
икотехноми-чески
ингредиент

ТЧ кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

ТЧ кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

ТЧ СБ
икотехномическа
дейност

Фиг. 9. Разновидности на творческата субтиикотехномическа дейност според нейната съставност (ТЧ – творчески; СБ – субти)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ СБ икотехномическа потенциалност;
РБ СБ икотехномически свитък;
РБ потенциална СБ
икотехномическа
синергия

РБ СБ икотехномическа кинетичност;
РБ СБ икотехномическа активност;
РБ кинетична СБ икотехномическа синергия

РБ СБ икотехномическа кинестичност;
РБ икотехномически
СБ принос;
РБ кинестична СБ
икотехномическа
синергия

РБ синергетична
СБ икотехномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икотехномическа
енергия

РБ кинетична СБ
икотехном
ическа
енергия

РБ кинестична СБ
икотехномическа
енергия

РБ енергетична СБ
икотехномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икотехномическа
динергия

РБ кинетична СБ
икотехномическа
динергия

РБ кинестична СБ
икотехномическа
динергия

РБ динергетична
СБ икотехномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икотехном
ическа
бинергия

РБ кинетична СБ
икотехномическа
бинергия

РБ кинестична СБ
икотехномическа
бинергия

РБ бинеретична СБ
икотехномическа
дейност

РБ потенциален СБ
икотехноми-чески
ингредиент

РБ кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

РБ кинестичен СБ
икотехномически
ингредиент

РБ СБ
икотехномическа
дейност

Фиг. 10. Разновидности на работната субтиикотехномическа дейност според нейната
съставност (РБ – работен; СБ – субти)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ СБ
икотехномическа
потенциалност;
СТВ СБ икотехномически свитък;
СТВ потенциална СБ
икотехномическа синергия

СТВ СБ
икотехномическа кинетичност;
СТВ СБ икотехномическа активност;
СТВ кинетична СБ
икотехномическа
синергия

СТВ СБ икотехномическа кинестичност;
СТВ икотехномически СБ принос;
СТВ кинестична СБ
икотехномическа
синергия

СТВ синергетична СБ
икотехномическа
дейност

СТВ потенциална
СБ икотехномическа
енергия

СТВ кинетична СБ
икотехном
ическа
енергия

СТВ кинестична
СБ икотехномическа
енергия

СТВ енергетична
СБ икотехномическа
дейност

СТВ потенциална
СБ икотехномическа
динергия

СТВ кинетична СБ
икотехномическа
динергия

СТВ кинестична
СБ икотехномическа
динергия

СТВ динергетична
СБ икотехномическа
дейност

СТВ потенциална
СБ икотехномическа
бинергия

СТВ кинетична СБ
икотехномическа
бинергия

СТВ кинестична
СБ икотехномическа
бинергия

СТВ бинергетична СБ
икотехномическа
дейност

СТВ потенциален
СБ икотехнохномически ингредиент

СТВ кинетичен СБ
икотехномически
ингредиент

СТВ кинестичен
СБ икотехномически
ингредиент

СТВ СБ
икотехномическа
дейност

Фиг. 11. Разновидности на сътворителната субтиикотехномическа дейност според нейната
съставност (СТВ – сътворителен; СБ – субти)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на субтиикотехномическата дейност, посочени в табл. 1.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субтиикотехномическата дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (СИТД – субтиикотехномическа дейност)

Субтиикотехномическа
дейност
(СИТД)

Уницентитална СИТД
[цялостна определеност на
СИТД]
(вид субтиикотехномически
диспозит)

Сътворителна
(пригодна) униСътворителна
центитална
(пригодна)
СИТД
СИТД
[общо състоя[общо понятие ние на цялостза състояние
ната определена СИТД]
ност на СИТД]
(вид субтии- (вид специфант
котехномичесна субтиикоки специфант) техномически
диспозит)
Работна
(сметна)
СИТД
[работно
външно състояние на
СИТД]
(разновидност
на субтиикотехномическа
форма)

Трансцентитална СИТД
[вътрешна определеност на
СИТД]
(вид субтиикотехномическа
същност)

Инцентитална
СИТД
[външна определеност на
СИТД]
(вид субтиикотехномическо
явление)

Центитална
СИТД
[общо понятие
за определност
на СИТД]
(вид субтиикотехномически
диспозант)

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) тран(пригодна)
(пригодна) ценсцентитална
инцентитална
титална СИТД
СИТД
СИТД
[общо състоя[общо състояние [общо състояние
на общата
на вътрешната
ние на външнаопределеност
определеност на та определеност
на СИТД]
СИТД]
на СИТД]
(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на субтиикона субтиикона субтиикотехномическа
техноми-ческо техноми-чески
диспозант)
същност)
явление)

Работна (смет- Работна (сметна) Работна (сметна) униценти- трансцентитална
на) инцентитална СИТД
СИТД
тална СИТД
[работно външ- [работно външ- [работно външно състояние на но състояние на но състояние на
цялостната опвътрешната оп- външната опреределеност на
ределеност на
деленост на
СИТД]
СИТД]
СИТД]
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
субтиикотехсубтиикотехсубтиикотехномически дис- номическа същномическо явпозит)
ност)
ление)
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Работна (сметна) центитална
СИТД
[работно външно състояние на
общата определеност на
СИТД]
(разновидност
на форма на
субтиикотехномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческа (ползваема) инценти-тална СИТД

Творческа (ползваема) центитална СИТД

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на СИТД]
(разновидност
на форма на
субтиикотехномически диспозит)

Творческа (ползваема) трансцентитална
СИТД
[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
СИТД]
(разновидност
на форма на
субтиикотехномическа същност)

[творческо
външно състояние на външната определеност
на СИТД]
(разновидност
на форма на
субтиикотехномическо явление)

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на СИТД]
(разновидност
на форма на
субтиикотехномически диспозант)

Изпълнителна
(задоволяваща) СИТД
[външно състояние на
СИТД]
(вид субтиикотехномическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
СИТД
[външно състояние на цялостната определеност на СИТД]
(вид форма на
субтиикотехномически диспозит)

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
СИТД
[външно състояние на вътрешната определеност на СИТД]
(вид форма на
субтиикотехномическа същност)

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
СИТД
[външно състояние на външната определеност на СИТД]
(вид форма на
субтиикотехномическо явление)

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
СИТД
[външно състояние на общата
определеност
на СИТД]
(вид форма на
субтиикотехномически диспозант)

Съзидателна
(изгодна)
СИТД
[вътрешно
със-тояние на
СИТД]
(вид субтиикотехномическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
СИТД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИТД]
(вид съдържание на субтиикотехномически диспозит)

Съзидателна
(изгодна) трансцен.титална
СИТД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
СИТД]
(вид съдържание на субтиикотехномическа
същност)

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
СИТД
[вътрешно състояние на външната определеност на
СИТД]
(вид съдържание на субтиикотехномическо явление)

Съзидателна
(изгодна) центитална СИТД

Творческа
(ползваема)
СИТД
[творческо
външно състояние на
СИТД]
(разновидност
на субтиикотехномическа
форма)

Творческа (ползваема) уницентитална СИТД
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[вътрешно състояние на общата определеност на СИТД]
(вид съдържание на субтиикотехномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваУнисъзидател- ща) униценти- ща) трансцентища) инцентища) центитална
на (удовлеттална СИТД
тална СИТД
тална СИТД
СИТД
воряваща)
[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсСИТД
тояние на цяяние на вътреш- тояние на вънтояние на об[цялостно със- лостната опрената опредешната опредещата определетояние на
де-леност на
леност на
леност на
ност на СИТД]
СИТД]
СИТД]
СИТД]
СИТД]
(вид субтии(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
котехномичесна субтиикона субтиикона субтиикона субтиикоки специфит)
техномически
техномически
техномическа
техномическо
диспозант)
диспозит)
същност)
явление)

Усвояваща и създаваща субтиикотехномическа дейност
Субтиикотехномическата дейност е насочено към удовлетворяване на
икономическите потребности преобразуване на входния субтиикотехномически ингредиент в изходен субтиикотехномически ингредиент в съответствие с правилото, което задава операторът на субтиикотехномическата
система (вж. оператор на икономическата система). Ролята на входен ингредиент се изпълнява от субтиикотехномическия ресурс (вж. икономически
ресурс), който се абсорбира и усвоява в субтиикотехномическата дейност, а на
изходен ингредиент – от субтиикотехномическия резултат (вж. икономически резултат), който се създава и отделя от субтиикотехномическата
дейност. В този смисъл субтиикотехномическата дейност има две страни,
свързани в неразривно едивство: (1) усвояваща субтиикотехномическа
дейност* (assimilating subtiecotechnomic action) [при която входният субтиикотехномически ингредиент (субтиикотехномическият ресурс) е усвояван субтиикотехномически ингредиент* (assimilated subtiecotechnomic ingredient)] и
(2) създаваща субтиикотехномическа дейност* (giving subtiecotechnomic
action) [при която изходният субтиикотехномически ингредиент (субтиикотехномическият резултат) е създаван субтиикотехномически ингредиент* (gived subtiecotechnomic ingredient)].
Според специфичностния си състав (1) разновидности на усвояващата
субтиикотехномическа дейност са енергетичната усвояваща субтиикотехномическа дейност* (energetic assimilating subtiecotechnomic action), синергетичната усвояваща субтиикотехномическа дейност* (synergetic
108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------assimilating subtiecotechnomic action), динергетичната усвояваща субтиикотехномическа дейност* (dinergetic assimilating subtiecotechnomic action) и
бинергетичната усвояваща субтиикотехномическа дейност* (binergetic
assimilating subtiecotechnomic action), а (2) разновидности на създаващата субтиикотехномическа дейност са енергетичната създаваща субтиикотехномическа дейност* (energetic giving subtiecotechnomic action), синергетичната
създаваща
субтиикотехномическа
дейност*
(synergetic
giving
subtiecotechnomic action), динергетичната създаваща субтиикотехномическа дейност* (dinergetic giving subtiecotechnomic action) и бинергетичната
създаваща
субтиикотехномическа
дейност*
(binergetic
giving
subtiecotechnomic action).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(1) разновидности на усвояващата субтиикотехномическа дейност са трансцентиталната усвояваща субтиикотехномическа дейност* (transcentital
assimilating subtiecotechnomic action), инцентиталната усвояваща субтиикотехномическа дейност* (incentital assimilating subtiecotechnomic action),
центиталната усвояваща субтиикотехномическа дейност* (centital
assimilating subtiecotechnomic action) и уницентиталната усвояваща субтиикотехномическа дейност* (unicentital assimilating subtiecotechnomic action),
а (2) разновидности на създаващата субтиикотехномическа дейност са трансцентиталната създаваща субтиикотехномическа дейност* (transcentital
giving subtiecotechnomic action), инцентиталната създаваща субтиикотехномическа дейност* (incentital giving subtiecotechnomic action), центиталната създаваща субтиикотехномическа дейност* (centital giving
subtiecotechnomic action) и уницентиталната създаваща субтиикотехномическа дейност* (unicentital giving subtiecotechnomic action).
Според ценностната икономическа ингредиентност: (1) разновидности
на усвояващата субтиикотехномическа дейност са съзидателната усвояваща
субтиикотехномическа дейност* (making assimilating subtiecotechnomic
action), унисъзидателната усвояваща субтиикотехномическа дейност*
(unimaking assimilating subtiecotechnomic action), косъзидателната усвояваща
субтиикотехномическа дейност* (comaking assimilating subtiecotechnomic
action), фосъзидателната усвояваща субтиикотехномическа дейност*
(fomaking assimilating subtiecotechnomic action), творческата усвояваща субтиикотехномическа дейност* (creative assimilating subtiecotechnomic action)
и работната усвояваща субтиикотехномическа дейност* (working
assimilating subtiecotechnomic action), а (2) разновидности на създаващата суб109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиикотехномическа дейност са съзидателната създаваща субтиикотехномическа дейност* (making giving subtiecotechnomic action), унисъзидателната създаваща субтиикотехномическа дейност* (unimaking giving
subtiecotechnomic action), косъзидателната създаваща субтиикотехномическа дейност* (comaking giving subtiecotechnomic action), фосъзидателната
създаваща
субтиикотехномическа
дейност*
(fomaking
giving
subtiecotechnomic action), творческата създаваща субтиикотехномическа
дейност* (creative giving subtiecotechnomic action) и работната създаваща
субтиикотехномическа дейност* (working giving subtiecotechnomic action).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на усвояващата субтиикотехномическа дейност, посочени в табл. 2, и разновидности на създаващата субтиикотехномическа дейност, посочени в табл. 3. Допълнителните
обяснения, дадени в табл. 1, са валидни и за таблици 2 и 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на усвояващата субтиикотехномическа дейност едновременно според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа
ингредиентност (УСИТД – усвояваща субтиикотехномическа дейност)
Уницентитална ТрансцентиталУСИТД
на УСИТД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
УСИТД]
УСИТД]

Инцентитална
УСИТД
[външна определеност на
УСИТД]

Сътворителна
(пригодна)
УСИТД
[общо понятие
за състояние
на УСИТД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
УСИТД
УСИТД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
УСИТД]
УСИТД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) ин- (пригодна) ценцентитална
титална УСИТД
УСИТД
[общо състоя[общо състояние на общата
ние на външнаопределеност
та определеност
на УСИТД]
на УСИТД]

Работна (сметна) УСИТД
[работно външно състояние
на УСИТД]

Работна (сметна) уницентитална УСИТД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
УСИТД]

Работна (сметна) Работна (сметРаботна (сметтрансценна) инценна) центитална
титална УСИТД титална УСИТД
УСИТД
[работно външно [работно външ- [работно външсъстояние на
но състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опре- общата опредеределеност на
деленост на
леност на
УСИТД]
УСИТД]
УСИТД]

Творческа (ползваема) уницентитална УСИТД

Творческа (ползваема) трансцентитална
УСИТД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на УСИТД]

Усвояваща
субтиикотехномическа
дейност
(УСИТД)

Творческа
(ползваема)
УСИТД
[творческо
външно състояние на
УСИТД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
УСИТД]
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Центитална
УСИТД
[общо понятие
за определност
на УСИТД]

Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центититална УСИТД тална УСИТД
[творческо
външно състояние на външната определеност
на УСИТД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
УСИТД
[външно състояние на цялостната определеност на УСИТД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
УСИТД
[външно състояние на вътрешната определеност на
УСИТД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
УСИТД
[външно състояние на външната определеност на
УСИТД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
УСИТД
[външно състояние на общата
определеност
на УСИТД]

Съзидателна
(изгодна)
УСИТД
[вътрешно състояние на
УСИТД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
УСИТД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
УСИТД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
УСИТД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
УСИТД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
УСИТД
[вътрешно състояние на външната определеност на
УСИТД]

Съзидателна
(изгодна) центитална УСИТД

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УСИТД
[цялостно състояние на
УСИТД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална УСИТД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
УСИТД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална УСИТД
тална УСИТД
УСИТД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
УСИТД]
УСИТД]
УСИТД]

Изпълнителна
(задоволяваща) УСИТД
[външно състояние на
УСИТД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на създаващата субтиикотехномическа дейност едновременно според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа
ингредиентност (ССИТД – създаваща субтиикотехномическа дейност)
Създаваща
субтиикотехномическа
дейност
(ССИТД)

Уницентитална ТрансцентиталССИТД
на ССИТД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
ССИТД]
ССИТД]

Инцентитална
ССИТД
[външна определеност на
ССИТД]

Центитална
ССИТД
[общо понятие
за определност
на ССИТД]

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна (пригодна) уни- (пригодна) тран- (пригодна) ин- (пригодна) цен(пригодна)
центитална
сцентитална
центитална
титална ССИТД
ССИТД
ССИТД
ССИТД
ССИТД
[общо състоя[общо понятие [общо състояние [общо състояние [общо състояние на общата
за състояние
на цялостната
на вътрешната
ние на външнаопределеност
на ССИТД]
определеност на определеност на та определеност
на ССИТД]
ССИТД]
ССИТД]
на ССИТД]
Работна (сметна) ССИТД
[работно
външно състояние на
ССИТД]
Творческа
(ползваема)
ССИТД
[творческо
външно състояние на
ССИТД]

Работна (сметна) уницентитална ССИТД
[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ССИТД]

Работна (сметна) Работна (сметРаботна (сметтрансценна) инценна) центитална
титална ССИТД титална ССИТД
ССИТД
[работно външ- [работно външ- [работно външно състояние на но състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опре- общата опредеределеност на
деленост на
леност на
ССИТД]
ССИТД]
ССИТД]

Творческа (ползваема) уницентитална ССИТД

Творческа (ползваема) трансцентитална
ССИТД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ССИТД]

[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
ССИТД]
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Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центититална ССИТД тална ССИТД
[творческо
външно състояние на външната определеност
на ССИТД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
Изпълнителна
(задоволяваща)
(задоволяваща)
Изпълнителна уницентитална трансцентитална
(задоволяваССИТД
ССИТД
ща) ССИТД
[външно състо- [външно състоя[външно съсяние на цялостние на вътрештояние на
ната определената опредеССИТД]
ност на ССИТД]
леност на
ССИТД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ССИТД
[външно състояние на външната определеност на
ССИТД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ССИТД
[външно състояние на общата
определеност
на ССИТД]

Съзидателна
(изгодна)
ССИТД
[вътрешно
със-тояние на
ССИТД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ССИТД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ССИТД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ССИТД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ССИТД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ССИТД
[вътрешно състояние на външната определеност на
ССИТД]

Съзидателна
(изгодна) центитална ССИТД

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ССИТД
[цялостно състояние на
ССИТД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална ССИТД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ССИТД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална ССИТД
тална ССИТД
ССИТД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
ССИТД]
ССИТД]
ССИТД]

[вътрешно състояние на общата определеност на
ССИТД]

При едновременното прилагане на различните критерии от горните разновидности се конститурират стотици други подразновидности на усвояващата и
създаващата субтиикотехномическа дейност.
СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (subtiecotechnomic action) (ки) –
във:
енергетична субтиикотехномическа дейност (вж. субтиикотехномическа дейност);
синергетична субтиикотехномическа дейност (вж. субтиикотехномическа дейност);
субтиикотехномическа дейност;
114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------създаваща субтиикотехномическа дейност (вж. субтиикотехномическа
дейност);
усвояваща субтиикотехномическа дейност (вж. субтиикотехномическа
дейност).
СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ (subtiecotechnomic
potentiality) (същото като потенциална субтиикотехномическа синергия) –
разглеждана като субективна проекция свита (конвулсирана) икотехномическа синергия* (ecotechnomic synergy) [като субтиикотехномически свитък*
(subtiecotechnomic resultant /convulation/)], намираща се в състояние на готовност да бъде при необходимост целенасочено използвана в субтиикотехномическата дейност на някаква възпроизводствена икономическа единица за създаването на определено субтиикотехномическо благо (вж. икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) (вж. субтиикотехномическа
дейност). При синергетично субтиикотехномическо кинетизиране*
(synergetic subtiecotechnomic kinetation) потенциалната субтиикотехномическа
синергия (субтиикотехномическата потенциалност, субтиикотехномическият
свитък) се преобразува в кинетична субтиикотехномическа синергия*
(kinetic subtiecotechnomic synergy) [същото като субтиикотехномическа кинетичност* (subtiecotechnomic kineticality) и като субтиикотехномическа
активност (вж. субтиикотехномическа дейност)] (подобно на отпускане на
свита пружина). Потенциалната субтиикотехномическа синергия е формата
или още външното състояние на потенциалната субтиикотехномическа енергия (последната в качеството й на субтиикотехномическо съдържание; вж.
икономическо съдържание). Тя е и форма (външно състояние) на потенциалния субтиикотехномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната субтиикотехномическа енергия е определяща, а потенциалната субтиикотехномическа синергия е решаваща. Потенциалната субтиикотехномическа
синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикотехномическото възпроизводство потенциална субтиикотехномическата енергия, така
че при нейното активиране да може с намалена субтиикотехномическа ентропия (вж. икономическа ентропия) ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикотехномически ингредиент, удовлетворяващ определени
икономически потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата
в потенциалната субтиикотехномическа енергия стават свойства на цялостност
в потенциалната субтиикотехномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния субтиикотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент (вж. синергетика). По аналогичен начин кинетичната субтиикотехномическа синергия (субтиикотехномическата кинетичност, субтиикотехномическата активност) е формата или още външното състояние на кинетичната субтиикотехномическа енергия (последната в качеството й на субтиикотехномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикотехномически ингредиент]. {Потенциалната субтиикотехномическа енергия е субтиикотехномическата енергия, която е необходима да се
въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикотехномическа система (вж. консервативна икономическа система) така че тя да
приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние, условно
наречено нулево, и която е равна на субтиикотехномическата работа. Кинетичната субтиикотехномическа енергия е субтиикотехномическата енергия
на движението на елементите на субтиикотехномическата система (вж.
икотехномическа система) при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален субтиикотехномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикотехномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикотехномическа конвулвента*
(synergetic subtiecotechnomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикотехномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикотехномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикотехномическа еволвента* (synergetic subtiecotechnomic evolvent), така че тук синергетичното
субтиикотехномическо активиране (преходът от субтиикотехномическа потенциалност към субтиикотехномическа активност) е процес на синергетично
субтиикотехномическо разтягане (synergetic subtiecotechnomic evolsion);
други синоними на този процес са синергетична субтиикотехномическа екстензия* (synergetic subtiecotechnomic extension), синергетична субтиикотехномическа еволвулсия* (synergetic subtiecotechnomic evolvulsion), синергетична субтиикотехномическа деконвулсия* (synergetic subtiecotechnomic
deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикотехномическата потенциалност са (1) усвояващата субтиикотехномическа потенциалност* (assimilating subtiecotechnomic potentiality) [входната
субтиикотехномическа
потенциалност*
(input
subtiecotechnomic
potentiality)] и (2) създаващата субтиикотехномическа потенциалност*
(giving subtiecotechnomic potentiality) [изходната субтиикотехномическа
потенциалност* (output subtiecotechnomic potentiality)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикотехномическата потенциалност са:
(1) уницентиталната субтиикотехномическа потенциалност*
(unicentital subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. уницентиталната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (unicentital assimilating
subtiecotechnomic potentiality) и уницентиталната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (unicentital giving subtiecotechnomic potentiality)};
(2) трансцентиталната субтиикотехномическа потенциалност*
(transcentital subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (transcentital assimilating
subtiecotechnomic potentiality) и трансцентиталната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (transcentital giving subtiecotechnomic potentiality)};
(3) инцентиталната субтиикотехномическа потенциалност*
(incentital subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. инцентиталната усвояваща
субтиикотехномическа
потенциалност*
(incentital
assimilating
subtiecotechnomic potentiality) и инцентиталната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (incentital giving subtiecotechnomic potentiality)};
(4) центиталната субтиикотехномическа потенциалност* (centital
subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (centital assimilating subtiecotechnomic
potentiality) и центиталната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (centital giving subtiecotechnomic potentiality)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикотехномическата потенциалност са:
(1) унисъзидателната субтиикотехномическа потенциалност*
(unimaking subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (unimaking assimilating
subtiecotechnomic potentiality) и унисъзидателната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (unimaking giving subtiecotechnomic potentiality)};
(2) съзидателната субтиикотехномическа потенциалност* (making
subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (making assimilating subtiecotechnomic
potentiality) и съзидателната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (making giving subtiecotechnomic potentiality)};
(3)
изпълнителната
субтиикотехномическа
потенциалност*
(implementary subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. изпълнителната усвоя117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ваща субтиикотехномическа потенциалност* (implementary assimilating
subtiecotechnomic potentiality) и изпълнителната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (implementary giving subtiecotechnomic
potentiality)};
(4) творческата субтиикотехномическа потенциалност* (creative
subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (creative assimilating subtiecotechnomic
potentiality) и творческата създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (creative giving subtiecotechnomic potentiality)};
(5) работната субтиикотехномическа потенциалност* (working
subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. работната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (working assimilating subtiecotechnomic potentiality)
и работната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (working
giving subtiecotechnomic potentiality)};
(6) сътворителната субтиикотехномическа потенциалност* (creating
subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. сътворителната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (creating assimilating subtiecotechnomic
potentiality) и сътворителната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (creating giving subtiecotechnomic potentiality)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикотехномическата потенциалност са:
(1) възпроизводствената субтиикотехномическа потенциалност*
(reproductional subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (reproductional assimilating subtiecotechnomic potentiality) и възпроизводствената създаваща
субтиикотехномическа
потенциалност*
(reproductional
giving
subtiecotechnomic potentiality)};
(2) производствената субтиикотехномическа потенциалност*
(production subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. производствената усвояваща
субтиикотехномическа
потенциалност*
(production
assimilating
subtiecotechnomic potentiality) и производствената създаваща субтиикотехномическа
потенциалност*
(production
giving
subtiecotechnomic
potentiality)};
(3) разменната субтиикотехномическа потенциалност* (exchange
subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (exchange assimilating subtiecotechnomic

118

1335

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------potentiality) и разменната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (exchange giving subtiecotechnomic potentiality)};
(4) разпределителната субтиикотехномическа потенциалност*
(distribution subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. разпределителната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (distribution assimilating
subtiecotechnomic potentiality) и разпределителната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (distribution giving subtiecotechnomic
potentiality)};
(5)
потребителната
субтиикотехномическа
потенциалност*
(consumption subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. потребителната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (consumption assimilating
subtiecotechnomic potentiality) и потребителната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (consumption giving subtiecotechnomic potentiality)};
(6)
стопанствената
субтиикотехномическа
потенциалност*
(prosubtiecotechnomizing subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. стопанствената
усвояваща
субтиикотехномическа
потенциалност*
(prosubtiecotechnomizing assimilating subtiecotechnomic potentiality) и стопанствената
създаваща
субтиикотехномическа
потенциалност*
(prosubtiecotechnomizing giving subtiecotechnomic potentiality)};
(7) следпроизводствената субтиикотехномическа потенциалност*
(post-production subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. следпроизводствената
усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (post-production assimilating subtiecotechnomic potentiality) и следпроизводствената създаваща
субтиикотехномическа потенциалност* (post-production giving subtiecotechnomic potentiality)};
(8) предипотребителната субтиикотехномическа потенциалност*
(before-consumption subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. предипотребителната усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (beforeconsumption assimilating subtiecotechnomic potentiality) и предипотребителната създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (beforeconsumption giving subtiecotechnomic potentiality)};
(9)
посредническата
субтиикотехномическа
потенциалност*
(intermediationary subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. посредническата усвояваща
субтиикотехномическа
потенциалност*
(intermediationary
assimilating subtiecotechnomic potentiality) и посредническата създаваща суб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиикотехномическа
потенциалност*
(intermediationary
giving
subtiecotechnomic potentiality)};
(10) бизнес субтиикотехномическа потенциалност* (business
subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикотехномическа потенциалност* (business assimilating subtiecotechnomic potentiality) и
бизнес създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (business giving
subtiecotechnomic potentiality)};
(11) алокативна субтиикотехномическа потенциалност* (allocative
subtiecotechnomic potentiality) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикотехномическа
потенциалност*
(allocative
assimilating
subtiecotechnomic
potentiality) и алокативна създаваща субтиикотехномическа потенциалност* (allocative giving subtiecotechnomic potentiality)}.
СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ (subtiecotechnomic
potentiality) (ки) – във:
субтиикотехномическа потенциалност;
създаваща субтиикотехномическа потенциалност (вж. субтиикотехномическа потенциалност);
усвояваща субтиикотехномическа потенциалност (вж. субтиикотехномическа потенциалност);
СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ
(subtiecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
кинестичен субтиикотехномически ингредиент (вж. субтиикотехномическа дейност);
кинетичен субтиикотехномически ингредиент (вж. субтиикотехномическа дейност);
потенциален субтиикотехномически ингредиент (вж. субтиикотехномическа дейност).
СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
(subtiecounirenomic
activity) (същото като субтиикоуниреномическа кинетичност и кинетична
субтиикоуниреномическа синергия) – субтиикономическа активност и субтиикотехномическа активност, двете взети заедно в тяхното цялостно единство; разглеждано като субективна проекция целенасочено икоуниреномическо
движение (вж. икономическо движение), при което някаква възпроизводствена икономическа единица създава определено субтиикоуниреномическо благо
(вж. субтиикоуниреномическо благо); кинетична субтиикоуниреномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------синергия* (kinetic subtiecounirenomic synergy) [субтиикоуниреномическа кинетичност* (subtiecounirenomic kineticality)], която е формата или още външното състояние на кинетичната субтиикоуниреномическа енергия*
(kinetic subtiecounirenomic еnergy) (последната в качеството й на субтиикоуниреномическо съдържание (вж. икоуниреномическо съдържание) [тя е и
форма (външно състояние) на кинетичния субтиикоуниреномически ингредиент] (вж. субтиикоуниреномическа дейност). В това взаимоотношение кинетичната субтиикоуниреномическа енергия е определяща, а кинетичната субтиикоуниреномическа синергия е решаваща. Кинетичната субтиикоуниреномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикоуниреномическото възпроизводство кинетична субтиикоуниреномическа енергия, така че с намалена субтиикоуниреномическа ентропия ефективно да бъде
използвана при създаването на субтиикоуниреномически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически потребности. При тези условия свойствата
на микроструктурата в кинетичната субтиикоуниреномическа енергия стават
свойства на цялостност в кинетичната субтиикоуниреномическа синергия (на
субтиикоуниреномичеката активност), с което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния субтиикоуниреномически ингредиент.
При синергетично субтиикоуниреномическо кинетизиране* (synergetic
subtiecounirenomic kinetation) (синергетичното субтиикоуниреномическо активиране) (вж. субтиикоуниреномическа дейност и субтиикоуниреномическа
потенциалност) потенциалната субтиикоуниреномическа синергия (субтиикоуниреномическата потенциалност, субтиикоуниреномическият свитък) се
преобразува в кинетична субтиикоуниреномическа синергия (в субтиикоуниреномическа активност) подобно на отпускане на свита пружина, където от
своя страна потенциалната субтиикоуниреномическа синергия е формата или
още външното състояние на потенциалната субтиикоуниреномическа енергия (последната в качеството й на субтиикоуниреномическо съдържание).
{Потенциалната субтиикоуниреномическа енергия е субтиикоуниреномическата енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на
някаква консервативна субтиикоуниреномическа система (вж. консервативна икономическа система), така че тя да приведе от дадено фактическо
състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която е
равна на субтиикоуниреномическата работа. Кинетичната субтиикоуниреномическа енергия е субтиикоуниреномическата енергия на движението на
елементите на субтиикоуниреномическата система (вж. икоуниреномическа
система) при определена тяхна скорост.}
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Синергетичният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент в състояние на
синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикоуниреномическа конвулвента* (synergetic subtiecounirenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикоуниреномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикоуниреномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикоуниреномическа еволвента* (synergetic subtiecounirenomic evolvent), така че
тук синергетичното субтиикоуниреномическо активиране (преходът от субтиикоуниреномическа потенциалност към субтиикоуниреномическа активност) е
процес на синергетично субтиикоуниреномическо разтягане (synergetic
subtiecounirenomic evolsion); други синоними на този процес са синергетична
субтиикоуниреномическа
екстензия*
(synergetic
subtiecounirenomic
extension), синергетична субтиикоуниреномическа еволвулсия* (synergetic
subtiecounirenomic evolvulsion), синергетична субтиикоуниреномическа деконвулсия* (synergetic subtiecounirenomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикоуниреномическата активност са (1) усвояващата субтиикоуниреномическа активност* (assimilating subtiecounirenomic activity) [входната субтиикоуниреномическа активност* (input subtiecounirenomic activity)] и (2) създаващата субтиикоуниреномическа активност* (giving subtiecounirenomic
activity) [изходната субтиикоуниреномическа активност* (output
subtiecounirenomic activity)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикоуниреномическата активност са:
(1) уницентиталната субтиикоуниреномическа активност* (unicentital subtiecounirenomic activity) {в т.ч. уницентиталната усвояваща
субтиикоуниреномическа
активност*
(unicentital
assimilating
subtiecounirenomic activity) и уницентиталната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (unicentital giving subtiecounirenomic activity)};
(2) трансцентиталната субтиикоуниреномическа активност*
(transcentital subtiecounirenomic activity) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (transcentital assimilating
subtiecounirenomic activity) и трансцентиталната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (transcentital giving subtiecounirenomic activity)};
(3) инцентиталната субтиикоуниреномическа активност* (incentital
subtiecounirenomic activity) {в т.ч. инцентиталната усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (incentital assimilating subtiecounirenomic activity)
122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и инцентиталната създаваща субтиикоуниреномическа активност*
(incentital giving subtiecounirenomic activity)};
(4) центиталната субтиикоуниреномическа активност* (centital
subtiecounirenomic activity) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (centital assimilating subtiecounirenomic activity) и
центиталната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (centital
giving subtiecounirenomic activity)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикоуниреномическата активност са:
(1) унисъзидателната субтиикоуниреномическа активност* (unimaking subtiecounirenomic activity) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща
субтиикоуниреномическа
активност*
(unimaking
assimilating
subtiecounirenomic activity) и унисъзидателната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (unimaking giving subtiecounirenomic activity)};
(2) съзидателната субтиикоуниреномическа активност* (making
subtiecounirenomic activity) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (making assimilating subtiecounirenomic activity) и
съзидателната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (making
giving subtiecounirenomic activity)};
(3)
изпълнителната
субтиикоуниреномическа
активност*
(implementary subtiecounirenomic activity) {в т.ч. изпълнителната усвояваща
субтиикоуниреномическа
активност*
(implementary
assimilating
subtiecounirenomic activity) и изпълнителната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (implementary giving subtiecounirenomic activity)};
(4) творческата субтиикоуниреномическа активност* (creative
subtiecounirenomic activity) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (creative assimilating subtiecounirenomic activity) и
творческата създаваща субтиикоуниреномическа активност* (creative
giving subtiecounirenomic activity)};
(5) работната субтиикоуниреномическа активност* (working
subtiecounirenomic activity) {в т.ч. работната усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (working assimilating subtiecounirenomic activity) и работната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (working giving
subtiecounirenomic activity)};
(6) сътворителната субтиикоуниреномическа активност* (creating
subtiecounirenomic activity) {в т.ч. сътворителната усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (creating assimilating subtiecounirenomic activity) и
123

1340

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителната създаваща субтиикоуниреномическа активност*
(creating giving subtiecounirenomic activity)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикоуниреномическата активност са:
(1) възпроизводствената субтиикоуниреномическа активност*
(reproductional subtiecounirenomic activity) {в т.ч. възпроизводствената усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (reproductional assimilating
subtiecounirenomic activity) и възпроизводствената създаваща субтиикоуниреномическа активност* (reproductional giving subtiecounirenomic activity)};
(2) производствената субтиикоуниреномическа активност* (production subtiecounirenomic activity) {в т.ч. производствената усвояваща
субтиикоуниреномическа
активност*
(production
assimilating
subtiecounirenomic activity) и производствената създаваща субтиикоуниреномическа активност* (production giving subtiecounirenomic activity)};
(3) разменната субтиикоуниреномическа активност* (exchange
subtiecounirenomic activity) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (exchange assimilating subtiecounirenomic activity) и разменната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (exchange giving
subtiecounirenomic activity)};
(4) разпределителната субтиикоуниреномическа активност* (distribution subtiecounirenomic activity) {в т.ч. разпределителната усвояваща
субтиикоуниреномическа
активност*
(distribution
assimilating
subtiecounirenomic activity) и разпределителната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (distribution giving subtiecounirenomic activity)};
(5) потребителната субтиикоуниреномическа активност* (consumption subtiecounirenomic activity) {в т.ч. потребителната усвояваща
субтиикоуниреномическа
активност*
(consumption
assimilating
subtiecounirenomic activity) и потребителната създаваща субтиикоуниреномическа активност* (consumption giving subtiecounirenomic activity)};
(6) стопанствената субтиикоуниреномическа активност* (prosubtiecounirenomizing subtiecounirenomic activity) {в т.ч. стопанствената усвояваща
субтиикоуниреномическа
активност*
(prosubtiecounirenomizing
assimilating subtiecounirenomic activity) и стопанствената създаваща субтиикоуниреномическа активност* (prosubtiecounirenomizing giving subtiecounirenomic activity)};
(7) следпроизводствената субтиикоуниреномическа активност* (postproduction subtiecounirenomic activity) {в т.ч. следпроизводствената усвоява124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ща субтиикоуниреномическа активност* (post-production assimilating
subtiecounirenomic activity) и следпроизводствената създаваща субтиикоуниреномическа активност* (post-production giving subtiecounirenomic
activity)};
(8) предипотребителната субтиикоуниреномическа активност*
(before-consumption subtiecounirenomic activity) {в т.ч. предипотребителната
усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (before-consumption assimilating subtiecounirenomic activity) и предипотребителната създаваща
субтиикоуниреномическа активност* (before-consumption giving subtiecounirenomic activity)};
(9)
посредническата
субтиикоуниреномическа
активност*
(intermediationary subtiecounirenomic activity) {в т.ч. посредническата усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (intermediationary assimilating
subtiecounirenomic activity) и посредническата създаваща субтиикоуниреномическа активност* (intermediationary giving subtiecounirenomic activity)};
(10)
бизнес
субтиикоуниреномическа
активност*
(business
subtiecounirenomic activity) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (business assimilating subtiecounirenomic activity) и бизнес създаваща
субтиикоуниреномическа
активност*
(business
giving
subtiecounirenomic activity)};
(11) алокативна субтиикоуниреномическа активност* (allocative
subtiecounirenomic activity) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикоуниреномическа активност* (allocative assimilating subtiecounirenomic activity) и алокативна създаваща субтиикоуниреномическа активност* (allocative giving
subtiecounirenomic activity)}.
СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
(subtiecounirenomic
activity) (ки) – във:
субтиикоуниреномическа активност;
създаваща субтиикоуниреномическа активност (вж. субтиикоуниреномическа активност);
усвояваща субтиикоуниреномическа активност (вж. субтиикоуниреномическа активност).
СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (subtiecounirenomic action)
(*) – субтиикономическа дейност и субтиикотехномическа дейност, двете
взети заедно в тяхното цялостно единство; разглеждан като субективна проек125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ция икоуниреномически процес* (ecounirenomic process) на преобразуване
(вж. икономически процес и икономическо преобразование) (на трансформиране) на някакъв потенциален субтиикоуниреномически ингредиент*
(potential subtiecounirenomic ingredient) в кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент* (kinestic subtiecounirenomic ingredient) (вж. фиг. 1), при
който се създава дейностно субтиикоуниреномическо благо* (actionary
subtiecounirenomic good) (последното същото като субтиикоуниреномическо
благо и като артипрефикасно субтиикоуниреномическо благо) (вж. икономическо благо и артипрефикасно субтиикоуниреномическо благо), притежаващо способността при неговата употреба в крайна сметка да удовлетварява
някакви икономически потребности (същото като ефикасни икономически
потребности) (вж. също субтиикоуниреномика и икономическа дейност). Този процес (субтиикоуниреномическата дейност) е композиция от два последователни субтиикоуниреномически процеса: (1) субтиикоуниреномическо кинетизиране* (subtiecounirenomic kinetation) [същото като субтиикоуниреномическо активиране* (subtiecounirenomic activation)], при който потенциалният субтиикоуниреномически ингредиент се преобразува в кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (kinetic subtiecounirenomic ingredient)
[потенциалният субтиикоуниреномически ингредиент е кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент в състояние на свитост, т.е. е субтиикоуниреномическа конвулвента* (subtiecounirenomic conevulvent), а кинетичният субтиикоуниреномически ингредиент е разтегнат потенциален субтиикоуниреномически
ингредиент,
т.е.
е
субтиикоуниреномическа
еволвента*
(subtiecounirenomic evolvent), така че тук субтиикоуниреномическото активиране е процес на субтиикоуниреномическо разтягане (subtiecounirenomic
evolsion); други синоними на този процес са субтиикоуниреномическа екстензия* (subtiecounirenomic extension), субтиикоуниреномическа еволвулсия* (subtiecounirenomic evolvulsion), субтиикоуниреномическа деконвулсия*
(subtiecounirenomic deconvulsion)], и (2) субтиикоуниреномическо кинестизиране* (subtiecounirenomic kinestation) [същото като субтиикоуниреномическо пасивиране* (subtiecounirenomic passivation)], при който кинетичният субтиикоуниреномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес) се преобразува в кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент (който
е статична опредметеност на кинетичния субтиикоуниреномически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на
статика). Така че в крайна сметка субтиикоуниреномическата дейност е преобразуване на потенциалния субтиикоуниреномически ингредиент в кинести126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен субтиикоуниреномически ингредиент [той е процес на преминаване на
субтиикоуниреномическия ингредиент от състояние на статична свитост (подобно на свита пружина) в състояние на статична разтегнатост (подобно на
разтегната пружина), между които две състояния е междинното състояние на
разтягаща субтиикоуниреномическа активност (динамичност, кинетичност) на
субтиикоуниреномическия ингредиент (подобно на разтягането на пружината)].
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СБ икоуниреномическа потенциалност;
СБ икоуниреномически свитък;
потенциална СБ икоуниреномическа синергия

СБ икоуниреномическа
кинетичност;
СБ икоуниреномическа
активност;
кинеунитична СБ
икореуниномическа
синергия

СБ икоуниреномическа кинестичност;
икоуниреномическо
СБ участие;
кинестична
СБ икоуниреномическа синергия

Потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

Кинетична
СБ икоуниреномическа енергия

Кинестична СБ икоуниреномическа
енергия

Потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

Кинетична
СБ икоуниреномическа динергия

Кинестична СБ икоуниреномическа
динергия

Потенциална СБ
икоуниреномическа
бинергия

Кинетична
СБ икоуниреномическа бинергия

Кинестична СБ икоуниреномическа
бинергия

Потенциален СБ икоуниреномически ингредиент

Кинетичен
СБ икоуниреномически ингредиент

Кинестичен
СБ икоуниреномически ингредиент

Синергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

Енергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

Динергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

Бинергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

СБ икоуниреномическа
дейност

Фиг. 1. Разновидности на субтиикоуниреномическата дейност според нейната съставност (СБ – субти)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Хипотетично, обратният процес на субтиикоуниреномическата дейност
(на правата субтиикоуниреномическа дейност) е инверсната субтиикоуниреномическа дейност (обратната субтиикоуниреномическа дейност). Инверсната субтиикоуниреномическа дейност* (inverse subtiecounirenomic action) е
субтиикоуниреномически процес на преобразуване (на трансформиране) на някакъв кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент в потенциален субтиикоуниреномически ингредиент. Този процес (обратната субтиикоуниреномическата дейност) е композиция от два последователни субтиикоуниреномически
процеса:
(1)
субтиикоуниреномическо
декинестизиране*
(subtiecounirenomic dekinestation) [същото като субтиикоуниреномическо депасивиране* (subtiecounirenomic depassivation)], при който кинестичният субтиикоуниреномически ингредиент се преобразува в кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на процес, т.е. е
динамична разпредметеност на кинестичния субтиикоуниреномически ингредиент след приключване на процеса) и (2) субтиикоуниреномическо декинетизиране* (subtiecounirenomic dekinetation) [същото като субтиикоуниреномическо дезактивиране* (subtiecounirenomic disactivation)], при който кинетиченият субтиикоуниреномически ингредиент се преобразува в потенциален
субтиикоуниреномически ингредиент, така че тук субтиикоуниреномическото
дезактивиране
е
процес
на
субтиикоуниреномическо
свиване
(subtiecounirenomic convulsion); други синоними на този процес са субтиикоуниреномическа интензия* (subtiecounirenomic intension), субтиикоуниреномическа конвулсия* (subtiecounirenomic convulsion), субтиикоуниреномическа дееволвулсия* (subtiecounirenomic devolvulsion)]. Така че в крайна сметка
обратната субтиикоуниреномическата дейност е преобразуване на кинестичния субтиикоуниреномически ингредиент в потенциален субтиикоуниреномически ингредиент [той е процес на преминаване на субтиикоуниреномическия
ингредиент от състояние на статична разтегнатост (подобно на разтегната
пружина) в състояние на статична свитост (подобно на свита пружина), между
които две състояния е междинното състояние на свиваща субтиикоуниреномическа дезактивност на субтиикоуниреномическия ингредиент (подобно на
свиването на пружината)].
{Съпоставката между субтиикоуниреномическото свиване и субтиикоуниреномическото разтягане изисква уточняване, което води до други важни
субтиикоуниреномически понятия. При тези два субтиикоуниреномически
процеса (и при постоянни други условия) няма промяна в изразения с еднакви
мерни единици обем на трансформиращия се субтиикоуниреномически ингре129
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент. (1) Образно казано, при субтиикоуниреномическо разтягане* (subtiecounirenomic evolsion) (при правия субтиикоуниреномически процес)
потенциалният субтиикоуниреномически ингредиент преминава в друго “агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но нараства субтиикоуниреномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва се своеобразна субтиикоуниреномическа дифузия* (subtiecounirenomic diffusion) (“разсейващо субтиикоуниреномическо разтопяване”) (вж. икономическа дифузия)
в по-голямо пространство, когато преминава в състояние на кинетичност, като
се преобразува в кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент. Субтиикоуниреномическото разтягане е само частен случай на субтиикоуниреномическото разреждане* (subtiecounirenomic rarefaction) [на намаляване на субтиикоуниреномическата плътност* (subtiecounirenomic density decreasing)],
т.е. субтиикоуниреномическото разтягане е субтиикоуниреномическо разреждане, но само при постоянен обем и нарастващо пространство. Другият частен
случай на субтиикоуниреномическото разреждане (извън разглеждания тук
проблем) е субтиикоуниреномическото декомпресиране (subtiecounirenomic
decompression): то е субтиикоуниреномическо разреждане при намаляващ
обем и постоянно пространство. (1) Затова пък, при субтиикоуниреномическо
свиване* (subtiecounirenomic convulsion) (при обратния субтиикоуниреномически процес) кинетичният субтиикоуниреномически ингредиент също преминава в друго “агрегатно” състояние, без да променя своята маса, но намалява субтиикоуниреномическото пространство, в което той се разполага, т.е. извършва
се
своеобразна
субтиикоуниреномическа
рефузия*
(subtiecounirenomic refusion) (“събиращо субтиикоуниреномическо втвърдяване”) (обратна субтиикоуниреномическа дифузия) в по-малко пространство,
когато преминава в състояние на потенциалност, като се преобразува в потенциален субтиикоуниреномически ингредиент. Субтиикоуниреномическото
свиване е само частен случай на субтиикоуниреномическото сгъстяване*
(subtiecounirenomic condensation) [на увеличаване на субтиикоуниреномическата плътност* (subtiecounirenomic density increasing)], т.е. субтиикоуниреномическото свиване е субтиикоуниреномическо сгъстяване, но само при постоянен обем и намаляващо пространство. Другият частен случай на субтиикоуниреномическото сгъстяване (извън разглеждания тук проблем) е субтиикоуниреномическото компресиране* (subtiecounirenomic compression): то е субтиикоуниреномическо сгъстяване (чрез натиск) при нарастващ обем и постоянно пространство. (3) Независимо от промените в пространството, увеличаването на обема е субтиикоуниреномическа експанзия* (subtiecounirenomic
130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------expansion), а намаляването на обема е субтиикоуниреномическа рецесия*
(subtiecounirenomic recession). Независимо от промените в обема, увеличаването на пространството е субтиикоуниреномическа интервенция*
(subtiecounirenomic intervention), а намаляването на пространството е субтиикоуниреномическа ретракция* (subtiecounirenomic retraction) (субтиикоуниреномическо оттегляне).}
Според формационната съставност субтиикоуниреномическата дейност
е разновидност на икокореномическата дейност. От своя страна, според специфичностния си състав разновидности на субтиикоуниреномическата
дейност (вж. фиг. 1) са: (1) енергетичната субтиикоуниреномическа дейност,
(2) синергетичната субтиикоуниреномическа дейност, (3) динергетичната субтиикоуниреномическа дейност и (4) бинергетичната субтиикоуниреномическа
дейност.
Енергетична субтиикоуниреномическа дейност
Eнергетичната субтиикоуниреномическа дейност* (energetic subtiecounirenomic action) (усвояваща и създаваща) е съдържанието или още
вътрешното състояние на субтиикоуниреномическата дейност. Тя е и съдържание (вътрешно състояние) на синергетичната субтиикоуниреномическа дейност (последната в качеството й на субтиикоуниреномическа форма; вж. икоуниреномическа форма). Eнергетичната субтиикоуниреномическа
дейност (α) е преобразуване на потенциалната субтиикоуниреномическа
енергия* (potential subtiecounirenomic energy) (усвояваща и създаваща) [потенциалната субтиикоуниреномическа енергия е субтиикоуниреномическата
енергия, която е необходима да се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикоуниреномическа система (вж. консервативна
икономическа система), така че системата да се приведе от дадено фактическо
състояние в някакво желано състояние, условно наречено нулево, и която
(енергия) е равна на субтиикоуниреномическата работа] в кинестична
субтиикоуниреномическа енергия* (kinestic subtiecounirenomic energy) (усвояваща и създаваща) и (δ) е композиция от два последователни енергетични
субтиикоуниреномически процеса:
(1) енергетично субтиикоуниреномическо кинетизиране* (energetic
subtiecounirenomic kinetation) [същото като енергетично субтиикоуниреномическо активиране* (energetic subtiecounirenomic activation)], при който потенциалната субтиикоуниреномическа енергия (същото като енергетичен потенциален субтиикоуниреномически ингредиент) се преобразува в кине131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тична субтиикоуниреномическа енергия* (kinetic subtiecounirenomic energy)
(усвояваща и създаваща) (кинетичната субтиикоуниреномическа енергия е
субтиикоуниреномическата енергия на движението на елементите на субтиикоуниреномическата система (вж. икоуниреномическа система) при определена тяхна скорост и е същото като енергетичен кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент) [енергетичният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент е енергетичен кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент
в състояние на енергетична свитост, т.е. е енергетична субтиикоуниреномическа конвулвента* (energetic subtiecounirenomic conevulvent), а енергетичният кинетичeн субтиикоуниреномически ингредиент е разтегнат енергетичен
потенциален субтиикоуниреномически ингредиент, т.е. е енергетична субтиикоуниреномическа еволвента* (energetic subtiecounirenomic evolvent), така
че тук енергетичното субтиикоуниреномическо активиране е процес на енергетично субтиикоуниреномическо разтягане (energetic subtiecounirenomic
evolsion); други синоними на този процес са енергетична субтиикоуниреномическа екстензия* (energetic subtiecounirenomic extension), енергетична
субтиикоуниреномическа еволвулсия* (energetic subtiecounirenomic evolvulsion), енергетична субтиикоуниреномическа деконвулсия* (energetic subtiecounirenomic deconvulsion)];
(2) енергетично субтиикоуниреномическо кинестизиране* (energetic
subtiecounirenomic kinestation) [същото като енергетично субтиикоуниреномическо пасивиране* (energetic subtiecounirenomic passivation)], при който кинетичната субтиикоуниреномическа енергия, т.е. енергетичният кинетичeн
субтиикоуниреномически ингредиент (който е в състояние на динамика, на
процес) се преобразува в кинестична субтиикоуниреномическа енергия, т.е. в
енергетичен кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент (който е
статична опредметеност на енергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика) (кинестичната субтиикоуниреномическа енергия е кинетичната субтиикоуниреномическа енергия в състояние на свитост).
Енергетичният потенциален, енергетичният кинетичен и енергетичният
кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за енергетичен субтиикоуниреномически ингредиент, респ.
потенциалната субтиикоуниреномическа енергия, кинетичната субтиикоуниреномическа енергия и кинестичната субтиикоуниреномическа енергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикоуниреномическа енергия
(subtiecounirenomic energy).
132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикоуниреномическа дейност
са трансцентиталната енергетична субтиикоуниреномическа дейност*
(transcentital energetic subtiecounirenomic action), инцентиталната енергетична
субтиикоуниреномическа
дейност*
(incentital
energetic
subtiecounirenomic action), центиталната енергетична субтиикоуниреномическа дейност* (centital energetic subtiecounirenomic action) и уницентиталната енергетична субтиикоуниреномическа дейност* (unicentital
energetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа енергия
са трансцентиталната потенциална субтиикоуниреномическа енергия*
(transcentital potential subtiecounirenomic energy), инцентиталната потенциална
субтиикоуниреномическа
енергия*
(incentital
potential
subtiecounirenomic energy), центиталната потенциална субтиикоуниреномическа енергия* (centital potential subtiecounirenomic energy) и уницентиталната потенциална субтиикоуниреномическа енергия* (unicentital
potential subtiecounirenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа енергия са
трансцентиталната кинетична субтиикоуниреномическа енергия* (transcentital kinetic subtiecounirenomic energy), инцентиталната кинетична
субтиикоуниреномическа енергия* (incentital kinetic subtiecounirenomic
energy), центиталната кинетична субтиикоуниреномическа енергия*
(centital kinetic subtiecounirenomic energy) и уницентиталната кинетична
субтиикоуниреномическа енергия* (unicentital kinetic subtiecounirenomic
energy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикоуниреномическа енергия
са трансцентиталната кинестична субтиикоуниреномическа енергия*
(transcentital kinestic subtiecounirenomic energy), инцентиталната кинестична субтиикоуниреномическа енергия* (incentital kinestic subtiecounirenomic
energy), центиталната кинестична субтиикоуниреномическа енергия*
(centital kinestic subtiecounirenomic energy) и уницентиталната кинестична
субтиикоуниреномическа енергия* (unicentital kinestic subtiecounirenomic energy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на енергетичната субтиикоуниреномическа дейност
са унисъзидателната енергетична субтиикоуниреномическа дейност*
133

1350

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking energetic subtiecounirenomic action), съзидателната енергетична
субтиикоуниреномическа дейност* (making energetic subtiecounirenomic
action), изпълнителната енергетична субтиикоуниреномическа дейност*
(implementary energetic subtiecounirenomic action), творческата енергетична
субтиикоуниреномическа дейност* (creative energetic subtiecounirenomic
action), работната енергетична субтиикоуниреномическа дейност*
(working energetic subtiecounirenomic action) и сътворителната енергетична
субтиикоуниреномическа дейност* (creating energetic subtiecounirenomic
action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа енергия
са унисъзидателната потенциална субтиикоуниреномическа енергия*
(unimaking potential subtiecounirenomic energy), съзидателната потенциална
субтиикоуниреномическа енергия* (making potential subtiecounirenomic
energy), изпълнителната потенциална субтиикоуниреномическа енергия*
(implementary potential subtiecounirenomic energy), творческата потенциална
субтиикоуниреномическа енергия* (creative potential subtiecounirenomic
energy), работната потенциална субтиикоуниреномическа енергия*
(working potential subtiecounirenomic energy) и сътворителната потенциална
субтиикоуниреномическа енергия* (creating potential subtiecounirenomic
energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа енергия са
унисъзидателната кинетична субтиикоуниреномическа енергия* (unimaking kinetic subtiecounirenomic energy), съзидателната кинетична субтиикоуниреномическа енергия* (making kinetic subtiecounirenomic energy), изпълнителната кинестична субтиикоуниреномическа енергия* (implementary kinetic subtiecounirenomic energy), творческата кинсетична субтиикоуниреномическа енергия* (creative kinetic subtiecounirenomic energy), работната
кинестична субтиикоуниреномическа енергия* (working kinetic subtiecounirenomic energy) и сътворителната кинестична субтиикоуниреномическа
енергия* (creating kinetic subtiecounirenomic energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикоуниреномическа енергия
са унисъзидателната кинестична субтиикоуниреномическа енергия*
(unimaking kinestic subtiecounirenomic energy), съзидателната кинсетична
субтиикоуниреномическа енергия* (making kinestic subtiecounirenomic
energy), изпълнителната кинестична субтиикоуниреномическа енергия*
(implementary kinestic subtiecounirenomic energy), творческата кинсетична
134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикоуниреномическа енергия* (creative kinestic subtiecounirenomic
energy), работната кинестична субтиикоуниреномическа енергия*
(working kinestic subtiecounirenomic energy) и сътворителната кинестична
субтиикоуниреномическа енергия* (creating kinestic subtiecounirenomic
energy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на енергетичната субтиикоуниреномическа дейност
са производствената енергетична субтиикоуниреномическа дейност*
(production energetic subtiecounirenomic action), разменната енергетична субтиикоуниреномическа дейност* (exchange energetic subtiecounirenomic
action),
разпределителната
енергетична
субтиикоуниреномическа
дейност* (distribution energetic subtiecounirenomic action) и потребителната
енергетична субтиикоуниреномическа дейност* (consumption exchange
energetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа енергия
са производствената потенциална субтиикоуниреномическа енергия*
(production potential subtiecounirenomic energy), разменната потенциална
субтиикоуниреномическа енергия* (exchange potential subtiecounirenomic
energy), разпределителната потенциална субтиикоуниреномическа енергия* (distribution potential subtiecounirenomic energy) и потребителната потенциална субтиикоуниреномическа енергия* (consumption potential
subtiecounirenomic energy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа енергия са
производствената
кинетична
субтиикоуниреномическа
енергия*
(production kinetic subtiecounirenomic energy), разменната кинетична субтиикоуниреномическа енергия* (exchange kinetic subtiecounirenomic energy),
разпределителната
кинетична
субтиикоуниреномическа
енергия*
(distribution kinetic subtiecounirenomic energy) и потребителната кинетична
субтиикоуниреномическа енергия* (consumption kinetic subtiecounirenomic
energy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикоуниреномическа енергия
са производствената кинестична субтиикоуниреномическа енергия*
(production kinestic subtiecounirenomic energy), разменната кинестична субтиикоуниреномическа енергия* (exchange kinestic subtiecounirenomic energy),
разпределителната кинестична субтиикоуниреномическа енергия*
(distribution kinestic subtiecounirenomic energy) и потребителната кинестич-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на
субтиикоуниреномическа
subtiecounirenomic energy);

енергия*

(consumption

kinestic

Синергетична субтиикоуниреномическа дейност
Синергетичната субтиикоуниреномическа дейност* (synergetic
subtiecounirenomic action) (усвояваща и създаваща) е формата или още външното състояние на субтиикоуниреномическата дейност. Тя е и форма (външно състояние) на енергетичната субтиикоуниреномическа дейност (последната в качеството й на субтиикоуниреномическо съдържание; вж. икоуниреномическо съдържание). В това взаимоотношение енергетичната субтиикоуниреномическа дейност е определяща, а синергатичната субтиикоуниреномическа дейност е решаваща. Синергетичната субтиикоуниреномическа
дейност е преобразуване на потенциалната субтиикоуниреномическа синергия* (potential subtiecounirenomic synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като субтиикоуниреномическа потенциалност* (subtiecounirenomic
potentiality) (усвояваща и създаваща) и като субтиикоуниреномически свитък* (subtiecounirenomic convolution) (вж. свиващо икономическо преобразувание)] в кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (kinestic
subtiecounirenomic synergy) (усвояваща и създаваща) [същото като субтиикоуниреномическа кинестичност* (subtiecounirenomic kinesticality) и като икоуниреномическо субтиучастие (усвояващо и създаващо)] и е композиция от два
последователни синергетични субтиикоуниреномически процеса: (1) синергетично
субтиикоуниреномическо
кинетизиране*
(synergetic
subtiecounirenomic kinetation) [същото като синергетично субтиикоуниреномическо активиране* (synergetic subtiecounirenomic activation)], при който потенциалната субтиикоуниреномическа синергия (същото като синергетичен
потенциален субтиикоуниреномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (kinetic subtiecounirenomic
synergy) (усвояваща и създаваща) (същото като синергетичен кинетичен
субтиикоуниреномически ингредиент) [и същото като субтиикоуниреномическа кинетичност* (subtiecounirenomic kineticality) и като субтиикоуниреномическа активност (усвояваща и създаваща)] [синергетичният потенциален
субтиикоуниреномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент в състояние на синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикоуниреномическа конвулвента* (synergetic subtiecounirenomic
conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикоуниреномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикоуниреномически ингреди136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент, т.е. е синергетична субтиикоуниреномическа еволвента* (synergetic
subtiecounirenomic evolvent), така че тук синергетичното субтиикоуниреномическо активиране е процес на синергетично субтиикоуниреномическо разтягане (synergetic subtiecounirenomic evolsion); други синоними на този процес
са синергетична субтиикоуниреномическа екстензия* (synergetic
subtiecounirenomic extension), синергетична субтиикоуниреномическа еволвулсия* (synergetic subtiecounirenomic evolvulsion), синергетична субтиикоуниреномическа деконвулсия* (synergetic subtiecounirenomic deconvulsion)], и
(2) синергетично субтиикоуниреномическо кинестизиране* (synergetic
subtiecounirenomic kinestation) [същото като синергетично субтиикоуниреномическо пасивиране* (synergetic subtiecounirenomic passivation)], при който
синергетичният кинетичeн субтиикоуниреномически ингредиент (който е в
състояние на динамика, на процес) се преобразува в синергетичен кинестичен
субтиикоуниреномически ингредиент (който е статична опредметеност на синергетичния кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Потенциалната субтиикоуниреномическа синергия (субтиикоуниреномическата потенциалност, субтиикоуниреномическият свитък) е формата или
още външното състояние на потенциалната субтиикоуниреномическа енергия (последната в качеството й на субтиикоуниреномическо съдържание). Тя
е и форма (външно състояние) на потенциалния субтиикоуниреномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната субтиикоуниреномическа
енергия е определяща, а потенциалната субтиикоуниреномическа синергия е
решаваща. Потенциалната субтиикоуниреномическа синергия е целенасочено
и пълноценно самоорганизирана в субтиикоуниреномическото възпроизводство потенциална субтиикоуниреномическата енергия, така че при нейното активиране да може с намалена субтиикоуниреномическа ентропия ефективно да
бъде използвана при създаването на субтиикоуниреномически ингредиент,
удовлетворяващ определени субтиикоуниреномически потребности. При тези
условия свойствата на микроструктурата в потенциалната субтиикоуниреномическа енергия стават свойства на цялостност в потенциалната субтиикоуниреномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния субтиикоуниреномически ингредиент (вж. синергетика).
По аналогичен начин кинетичната субтиикоуниреномическа синергия
(субтиикоуниреномическата кинетичност, субтиикоуниреномическата активност) е формата или още външното състояние на кинетичната субтиикоу137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномическа енергия (последната в качеството й на субтиикоуниреномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния субтиикоуниреномически ингредиент]. В това взаимоотношение кинетичната субтиикоуниреномическа енергия е определяща, а кинетичната субтиикоуниреномическа синергия е решаваща. Кинетичната субтиикоуниреномическа синергия е целенасочено и пълноценно самоорганизирана в субтиикоуниреномическото възпроизводство кинетична субтиикоуниреномическа енергия, така че с
намалена субтиикоуниреномическа ентропия ефективно да бъде използвана
при създаването на субтиикоуниреномически ингредиент, удовлетворяващ определени субтиикоуниреномически потребности. При тези условия свойствата
на микроструктурата в кинетичната субтиикоуниреномическа енергия стават
свойства на цялостност в кинетичната субтиикоуниреномическа синергия, с
което се създават допълнителни възможности за използване на кинетичния
субтиикоуниреномически ингредиент.
Също така кинестичната субтиикоуниреномическа синергия (субтиикоуниреномическата кинестичност, субтиикоуниреномическата значимост) е
формата или още външното състояние на кинестичната субтиикоуниреномическа енергия (последната в качеството й на субтиикоуниреномическо съдържание [тя е и форма (външно състояние) на кинестичния субтиикоуниреномически ингредиент]. Всичко това показва, че икоуниреномическото субтиучастие е форма на съществуване на субтиикоуниреномическата енергия и
отношение на признаване на приложената субтиикоуниреномическа активност. Тя е кинестично опредметена субтиикоуниреномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена субтиикоуниреномическа потенциалност.
Синергетичният потенциален, синергетичният кинетичен и синергетичният кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за синергетичен субтиикоуниреномически ингредиент,
респ. потенциалната субтиикоуниреномическа синергия, кинетичната субтиикоуниреномическа синергия и кинестичната субтиикоуниреномическа синергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикоуниреномическа сиенергия (subtiecounirenomic syenergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикоуниреномическа
дейност са трансцентиталната синергетична субтиикоуниреномическа
дейност* (transcentital synergetic subtiecounirenomic action), инцентиталната
синергетична субтиикоуниреномическа дейност* (incentital synergetic
138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecounirenomic action), центиталната синергетична субтиикоуниреномическа дейност* (centital synergetic subtiecounirenomic action) и уницентиталната синергетична субтиикоуниреномическа дейност* (unicentital
synergetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа синергия (същото като субтиикоуниреномическа потенциалност и като субтиикоуниреномически свитък) са трансцентиталната потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (transcentital potential subtiecounirenomic
synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (transcentital subtiecounirenomic potentiality) и като трансцентитален
субтиикоуниреномически
свитък*
(transcentital
subtiecounirenomic convolution)], инцентиталната потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (incentital potential subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като инцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (incentital subtiecounirenomic potentiality) и като инцентитален субтиикоуниреномически свитък* (incentital subtiecounirenomic convolution)], центиталната потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (centital
potential subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като центитална
субтиикоуниреномическа потенциалност* (ientital subtiecounirenomic
potentiality) и като центитален субтиикоуниреномически свитък* (centital
subtiecounirenomic convolution)] и уницентиталната потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (unicentital potential subtiecounirenomic synergy)
[съответно същото като уницентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (unicentital subtiecounirenomic potentiality) и като уницентитален
субтиикоуниреномически
свитък*
(unicentital
subtiecounirenomic
convolution)];
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа синергия
(същото като субтиикоуниреномическа кинетичност и субтиикоуниреномическа активност) са трансцентиталната кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (transcentital kinetic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикоуниреномическа кинетичност (transcentital subtiecounirenomic kineticality) и като трансцентитална
субтиикоуниреномическа активност* (transcentital subtiecounirenomic
activity)], инцентиталната кинетична субтиикоуниреномическа синергия*
(incentital kinetic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като инцентитална
субтиикоуниреномическа
кинетичност
(incentital
subtiecounirenomic kineticality) и като инцентитална субтиикоуниреноми139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа активност* (incentital subtiecounirenomic activity)], центиталната кинетична
субтиикоуниреномическа
синергия*
(centital
kinetic
subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като центитална субтиикоуниреномическа кинетичност (centital subtiecounirenomic kineticality) и като
центитална
субтиикоуниреномическа
активност*
(centital
subtiecounirenomic activity)] и уницентиталната кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (unicentital kinetic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като уницентитална субтиикоуниреномическа кинетичност
(incentital subtiecounirenomic kineticality) и като уницентитална субтиикоуниреномическа активност* (unicentital subtiecounirenomic activity)];
[4] разновидности на кинсетичната субтиикоуниреномическа синергия
(същото като субтиикоуниреномическа кинестичност и икоуниреномическо
субтиучастие) (същото като икоуниреномически субтисубективит) са трансцентиталната
кинестична
субтиикоуниреномическа
синергия*
(transcentital kinestic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като трансцентитална субтиикоуниреномическа кинестичност* (transcentital
subtiecounirenomic kinesticality) и трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като икоуниреномически субтитрансцентит)], инцентиталната кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (incentital
kinestic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като инцентитална
субтиикоуниреномическа кинестичност* (incentital subtiecounirenomic
kinesticality) и инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
икоуниреномически субтиинсцентит)], центиталната кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (centital kinestic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като центитална субтиикоуниреномическа кинестичност*
(centital subtiecounirenomic kinesticality) и центитално икоуниреномическо
субтиучастие) (същото като икоуниреномически субтицентит)] и уницентиталната кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (unicentital
kinestic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като уницентитална
субтиикоуниреномическа кинестичност* (unicentital subtiecounirenomic
kinesticality) и уницентитално икоуниреномическо субтиучастие) (същото като икоуниреномически субтиуницентит)].
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на синергетичната субтиикоуниреномическа
дейност са унисъзидателната синергетична субтиикоуниреномическа
дейност* (unimaking synergetic subtiecounirenomic action), съзидателната синергетична субтиикоуниреномическа дейност* (making synergetic
140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecounirenomic action), изпълнителната синергетична субтиикоуниреномическа дейност* (implementary synergetic subtiecounirenomic action),
творческата синергетична субтиикоуниреномическа дейност* (creative
synergetic subtiecounirenomic action), работната синергетична субтиикоуниреномическа дейност* (working synergetic subtiecounirenomic action) и сътворителната синергетична субтиикоуниреномическа дейност* (creating
synergetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа синергия (същото като субтиикоуниреномическа потенциалност и като субтиикоуниреномически свитък) са унисъзидателната потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (unimaking potential subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна субтиикоуниреномическа потенциалност* (unimaking subtiecounirenomic potentiality) и като унисъзидателен субтиикоуниреномически свитък* (unimaking subtiecounirenomic convolution)],
съзидателната потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (making
potential subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като съзидателна
субтиикоуниреномическа потенциалност* (making subtiecounirenomic potentiality) и като съзидателен субтиикоуниреномически свитък* (making
subtiecounirenomic convolution)], изпълнителната потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (implementary potential subtiecounirenomic synergy)
[съответно същото като изпълнителна субтиикоуниреномическа потенциалност* (implementary subtiecounirenomic potentiality) и като изпълнителен
субтиикоуниреномически
свитък*
(implementary
subtiecounirenomic
convolution)], творческата потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (creative potential subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като
творческа
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(creative
subtiecounirenomic potentiality) и като творчески субтиикоуниреномически
свитък* (creative subtiecounirenomic convolution)], работната потенциална
субтиикоуниреномическа синергия* (working potential subtiecounirenomic
synergy) [съответно същото като работна субтиикоуниреномическа потенциалност* (working subtiecounirenomic potentiality) и като работен субтиикоуниреномически свитък* (working subtiecounirenomic convolution)] и сътворителната субтиикоуниреномическа синергия* (creating potential
subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като сътворителна субтиикоуниреномическа потенциалност* (creating subtiecounirenomic potentiality) и
като
сътворителен
субтиикоуниреномически
свитък*
(creating
subtiecounirenomic convolution)];
141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа синергия
(същото като субтиикоуниреномическа кинетичност и субтиикоуниреномическа активност) са унисъзидателната кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (unimaking kinetic subtiecounirenomic synergy) [съответно
същото като унисъзидателна субтиикоуниреномическа кинетичност*
(unimaking subtiecounirenomic kineticality) и унисъзидателна субтиикоуниреномическа активност* (unimaking subtiecounirenomic activity)], съзидателната кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (making kinetic
subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като съзидателна субтиикоуниреномическа кинетичност* (making subtiecounirenomic kineticality) и съзидателна субтиикоуниреномическа активност* (making subtiecounirenomic
activity)], изпълнителната кинетична субтиикоуниреномическа синергия*
(implementary kinetic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като изпълнителна субтиикоуниреномическа кинетичност* (implementary subtiecounirenomic kineticality) и изпълнителна субтиикоуниреномическа
активност* (implementary subtiecounirenomic activity)], творческата кинетична
субтиикоуниреномическа
синергия*
(creative
kinetic
subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като творческа субтиикоуниреномическа кинетичност* (creative subtiecounirenomic kineticality) и творческа субтиикоуниреномическа активност* (creative subtiecounirenomic
activity)], работната кинетична субтиикоуниреномическа синергия*
(working kinetic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като работна
субтиикоуниреномическа кинетичност* (working subtiecounirenomic
kineticality) и работна субтиикоуниреномическа активност* (working
subtiecounirenomic activity)] и сътворителната кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (creating kinetic subtiecounirenomic synergy) [съответно
същото като сътворителна субтиикоуниреномическа кинетичност*
(creating subtiecounirenomic kineticality) и сътворителна субтиикоуниреномическа активност* (creating subtiecounirenomic activity)];
[4] разновидности на кинестичната субтиикоуниреномическа синергия
(същото като субтиикоуниреномическа кинестичност и икоуниреномическо
субтиучастие) (същото като икоуниреномически субтисубективит) са унисъзидателната кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (unimaking
kinestic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като унисъзидателна
субтиикоуниреномическа кинестичност* (unimaking subtiecounirenomic
kinesticality) и като унисъзидателно икоуниреномическо субтиучастие (същото
като унисъзидателен икоуниреномически субтисубективит)], съзидателната
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кинсетична
субтиикоуниреномическа
синергия*
(making
kinestic
subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като съзидателна субтиикоуниреномическа кинестичност* (making subtiecounirenomic kinesticality) и като съзидателно икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен
икоуниреномически субтисубективит)], изпълнителната кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (implementary kinestic subtiecounirenomic
synergy) [съответно същото като изпълнителна субтиикоуниреномическа
кинестичност* (implementary subtiecounirenomic kinesticality) и като изпълнително икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтисубективит)], творческата кинсетична субтиикоуниреномическа синергия* (creative kinestic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като творческа съзидателна субтиикоуниреномическа кинестичност* (creative making subtiecounirenomic kinesticality) и като творческо
икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически
субтисубективит)], работната кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (working kinestic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като
работна съзидателна субтиикоуниреномическа кинестичност* (working
making subtiecounirenomic kinesticality) и като работно икоуниреномическо
субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтисубективит)] и
сътворителната кинсетична субтиикоуниреномическа синергия* (creating
kinestic subtiecounirenomic synergy) [съответно същото като сътворителна
субтиикоуниреномическа кинестичност* (creating subtiecounirenomic
kinesticality) и като сътворително икоуниреномическо субтиучастие (същото
като сътворителен икоуниреномически субтисубективит)].
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на синергетичната субтиикоуниреномическа
дейност са производствената синергетична субтиикоуниреномическа
дейност* (production synergetic subtiecounirenomic action), разменната синергетична
субтиикоуниреномическа
дейност*
(exchange
synergetic
subtiecounirenomic action), разпределителната синергетична субтиикоуниреномическа дейност* (distribution synergetic subtiecounirenomic action) и
потребителната синергетична субтиикоуниреномическа дейност*
(consumption exchange synergetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа синергия са производствената потенциална субтиикоуниреномическа синергия*
(production potential subtiecounirenomic synergy), разменната потенциална
субтиикоуниреномическа синергия* (exchange potential subtiecounirenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------synergy), разпределителната потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (distribution potential subtiecounirenomic synergy) и потребителната
потенциална субтиикоуниреномическа синергия* (consumption potential subtiecounirenomic synergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа синергия
са производствената кинетична субтиикоуниреномическа синергия*
(production kinetic subtiecounirenomic synergy), разменната кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (exchange kinetic subtiecounirenomic
synergy), разпределителната кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (distribution kinetic subtiecounirenomic synergy) и потребителната кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (consumption kinetic
subtiecounirenomic synergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикоуниреномическа синергия
са производствената кинестична субтиикоуниреномическа синергия*
(production kinestic subtiecounirenomic synergy), разменната кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (exchange kinestic subtiecounirenomic
synergy), разпределителната кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (distribution kinestic subtiecounirenomic synergy) и потребителната кинестична субтиикоуниреномическа синергия* (consumption kinestic
subtiecounirenomic synergy);
Динергетична субтиикоуниреномическа дейност
Динергетичната субтиикоуниреномическа дейност* (dinergetic
subtiecounirenomic action) е общо понятие за енергетична субтиикоуниреномическа дейност и синергетична субтиикоуниреномическа дейност: тя е или
енергетична субтиикоуниреномическа дейност, или синергетична субтиикоуниреномическа дейност, но не и двете, взети заедно в тяхното цялостно единство. Същото се отнася и за понятието за динергия, което е общо понятие за
енергия и синергия: то е или енергия, или синергия, на не и двете, взети заедно
в тяхното цялостно единство. Динергетичната субтиикоуниреномическа
дейност е преобразуване на потенциалната субтиикоуниреномическа динергия* (potential subtiecounirenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) в кинестична субтиикоуниреномическа динергия* (kinestic subtiecounirenomic
dinergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два последователни динергетични субтиикоуниреномически процеса: (1) динергетично субтиикоуниреномическо кинетизиране* (dinergetic subtiecounirenomic kinetation) [същото като динергетично субтиикоуниреномическо активиране* (dinergetic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiecounirenomic activation)], при който потенциалната субтиикоуниреномическа динергия (същото като динергетичен потенциален субтиикоуниреномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикоуниреномическа
динергия* (kinetic subtiecounirenomic dinergy) (усвояваща и създаваща) (същото като динергетичен кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент)
[динергетичният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент е динергетичен кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент в състояние на динергетична свитост, т.е. е динергетична субтиикоуниреномическа конвулвента* (dinergetic subtiecounirenomic conevulvent), а динергетичният кинетичeн субтиикоуниреномически ингредиент е разтегнат динергетичен потенциален субтиикоуниреномически ингредиент, т.е. е динергетична субтиикоуниреномическа еволвента* (dinergetic subtiecounirenomic evolvent), така че
тук динергетичното субтиикоуниреномическо активиране е процес на динергетично субтиикоуниреномическо разтягане (dinergetic subtiecounirenomic
evolsion); други синоними на този процес са динергетична субтиикоуниреномическа екстензия* (dinergetic subtiecounirenomic extension), динергетична
субтиикоуниреномическа
еволвулсия*
(dinergetic
subtiecounirenomic
evolvulsion),
динергетична
субтиикоуниреномическа
деконвулсия*
(dinergetic subtiecounirenomic deconvulsion)], и (2) динергетично субтиикоуниреномическо кинестизиране* (dinergetic subtiecounirenomic kinestation)
[същото като динергетично субтиикоуниреномическо пасивиране*
(dinergetic subtiecounirenomic passivation)], при който динергетичният кинетичeн субтиикоуниреномически ингредиент (който е в състояние на динамика,
на процес) се преобразува в динергетичен кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент (който е статична опредметеност на динергетичния кинетичен
ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Динергетичният потенциален, динергетичният кинетичен и динергетичният кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент са разновидности на
по-общото понятие за динергетичен субтиикоуниреномически ингредиент,
респ. потенциалната субтиикоуниреномическа динергия, кинетичната субтиикоуниреномическа динергия и кинестичната субтиикоуниреномическа динергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикоуниреномическа динергия (subtiecounirenomic dinergy).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикоуниреномическа
дейност са трансцентиталната динергетична субтиикоуниреномическа
дейност* (transcentital dinergetic subtiecounirenomic action), инцентиталната
динергетична субтиикоуниреномическа дейност* (incentital dinergetic
subtiecounirenomic action), центиталната динергетична субтиикоуниреномическа дейност* (centital dinergetic subtiecounirenomic action) и уницентиталната динергетична субтиикоуниреномическа дейност* (unicentital
dinergetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа динергия са трансцентиталната потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (transcentital potential subtiecounirenomic dinergy), инцентиталната потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (incentital potential
subtiecounirenomic dinergy), центиталната потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (centital potential subtiecounirenomic dinergy) и уницентиталната потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (unicentital
potential subtiecounirenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа динергия
са трансцентиталната кинетична субтиикоуниреномическа динергия*
(transcentital kinetic subtiecounirenomic dinergy), инцентиталната кинетична
субтиикоуниреномическа динергия* (incentital kinetic subtiecounirenomic
dinergy), центиталната кинетична субтиикоуниреномическа динергия*
(centital kinetic subtiecounirenomic dinergy) и уницентиталната кинетична
субтиикоуниреномическа динергия* (unicentital kinetic subtiecounirenomic
dinergy);
[4] разновидности на кинсетичната субтиикоуниреномическа динергия
са трансцентиталната кинестична субтиикоуниреномическа динергия*
(transcentital kinestic subtiecounirenomic dinergy), инцентиталната кинестична
субтиикоуниреномическа
динергия*
(incentital
kinestic
subtiecounirenomic dinergy), центиталната кинестична субтиикоуниреномическа динергия* (centital kinestic subtiecounirenomic dinergy) и уницентиталната кинестична субтиикоуниреномическа динергия* (unicentital
kinestic subtiecounirenomic dinergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на динергетичната субтиикоуниреномическа
дейност са унисъзидателната динергетична субтиикоуниреномическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дейност* (unimaking dinergetic subtiecounirenomic action), съзидателната динергетична субтиикоуниреномическа дейност* (making dinergetic subtiecounirenomic
action),
изпълнителната*
(implementary
dinergetic
subtiecounirenomic action), творческата динергетична субтиикоуниреномическа дейност* (creative dinergetic subtiecounirenomic action), работната динергетична субтиикоуниреномическа дейност* (working dinergetic
subtiecounirenomic action) и сътворителната динергетична субтиикоуниреномическа дейност* (creating dinergetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа динергия са унисъзидателната потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (unimaking potential subtiecounirenomic dinergy), съзидателната потенциална
субтиикоуниреномическа
динергия*
(making
potential
subtiecounirenomic dinergy), изпълнителната потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (implementary potential subtiecounirenomic dinergy),
творческата потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (creative
potential subtiecounirenomic dinergy), работната потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (working potential subtiecounirenomic dinergy) и сътворителната потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (creating
potential subtiecounirenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа динергия
са унисъзидателната кинетична субтиикоуниреномическа динергия*
(unimaking kinetic subtiecounirenomic dinergy), съзидателната кинетична
субтиикоуниреномическа динергия* (making kinetic subtiecounirenomic
dinergy), изпълнителната кинетична субтиикоуниреномическа динергия*
(implementary kinetic subtiecounirenomic dinergy), творческата кинетична
субтиикоуниреномическа динергия* (creative kinetic subtiecounirenomic
dinergy), работната кинетична субтиикоуниреномическа динергия*
(working kinetic subtiecounirenomic dinergy) и сътворителната кинетична
субтиикоуниреномическа динергия* (creating kinetic subtiecounirenomic
dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикоуниреномическа динергия
са унисъзидателната кинестична субтиикоуниреномическа динергия*
(unimaking kinestic subtiecounirenomic dinergy), съзидателната кинсетична
субтиикоуниреномическа динергия* (making kinestic subtiecounirenomic
dinergy), изпълнителната кинестична субтиикоуниреномическа динергия*
(implementary kinestic subtiecounirenomic dinergy), творческата кинсетична
субтиикоуниреномическа динергия* (creative kinestic subtiecounirenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dinergy), работната кинестична субтиикоуниреномическа динергия*
(working kinestic subtiecounirenomic dinergy) и сътворителната кинсетична
субтиикоуниреномическа динергия* (creating kinestic subtiecounirenomic
dinergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на динергетичната субтиикоуниреномическа
дейност са производствената динергетична субтиикоуниреномическа
дейност* (production dinergetic subtiecounirenomic action), разменната динергетична
субтиикоуниреномическа
дейност*
(exchange
dinergetic
subtiecounirenomic action), разпределителната динергетична субтиикоуниреномическа дейност* (distribution dinergetic subtiecounirenomic action) и
потребителната динергетична субтиикоуниреномическа дейност*
(consumption exchange dinergetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа динергия са производствената потенциална субтиикоуниреномическа динергия*
(production potential subtiecounirenomic dinergy), разменната потенциална
субтиикоуниреномическа динергия* (exchange potential subtiecounirenomic
dinergy), разпределителната потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (distribution potential subtiecounirenomic dinergy) и потребителната
потенциална субтиикоуниреномическа динергия* (consumption potential subtiecounirenomic dinergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа динергия
са производствената кинетична субтиикоуниреномическа динергия*
(production kinetic subtiecounirenomic dinergy), разменната кинетична субтиикоуниреномическа динергия* (exchange kinetic subtiecounirenomic
dinergy), разпределителната кинетична субтиикоуниреномическа динергия* (distribution kinetic subtiecounirenomic dinergy) и потребителната кинетична субтиикоуниреномическа динергия* (consumption kinetic subtiecounirenomic dinergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикоуниреномическа динергия
са производствената кинестична субтиикоуниреномическа динергия*
(production kinestic subtiecounirenomic dinergy), разменната кинестична субтиикоуниреномическа динергия* (exchange kinestic subtiecounirenomic
dinergy), разпределителната кинестична субтиикоуниреномическа динергия* (distribution kinestic subtiecounirenomic dinergy) и потребителната кинестична субтиикоуниреномическа динергия* (consumption kinestic subtiecounirenomic dinergy);
148

1365

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Бинергетична субтиикоуниреномическа дейност
Бинергетичната субтиикоуниреномическа дейност* (binergetic subtiecounirenomic action) е енергетична субтиикоуниреномическа дейност и
синергетична субтиикоуниреномическа дейност, взети заедно в тяхното цялостно единство. Същото се отнася и за понятието за бинергия, което е енергия и
синергия, взети заедно в тяхното цялостно единство. Бинергетичната субтиикоуниреномическа дейност е преобразуване на потенциалната субтиикоуниреномическа бинергия* (potential subtiecounirenomic binergy) (усвояваща и
създаваща) в кинестична субтиикоуниреномическа бинергия* (kinestic
subtiecounirenomic binergy) (усвояваща и създаваща) и е композиция от два
последователни бинергетични субтиикоуниреномически процеса: (1) бинергетично
субтиикоуниреномическо
кинетизиране*
(binergetic
subtiecounirenomic kinetation) [същото като бинергетично субтиикоуниреномическо активиране* (binergetic subtiecounirenomic activation)], при който потенциалната субтиикоуниреномическа бинергия (същото като бинергетичен
потенциален субтиикоуниреномически ингредиент) се преобразува в кинетична субтиикоуниреномическа бинергия* (kinetic subtiecounirenomic
binergy) (усвояваща и създаваща) (същото като бинергетичен кинетичен
субтиикоуниреномически ингредиент) [бинергетичният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент е бинергетичен кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент в състояние на бинергетична свитост, т.е. е бинергетична
субтиикоуниреномическа конвулвента* (binergetic subtiecounirenomic
conevulvent), а бинергетичният кинетичeн субтиикоуниреномически ингредиент е разтегнат бинергетичен потенциален субтиикоуниреномически ингредиент, т.е. е бинергетична субтиикоуниреномическа еволвента* (binergetic
subtiecounirenomic evolvent), така че тук бинергетичното субтиикоуниреномическо активиране е процес на бинергетично субтиикоуниреномическо разтягане (binergetic subtiecounirenomic evolsion); други синоними на този процес
са бинергетична субтиикоуниреномическа екстензия* (binergetic
subtiecounirenomic extension), бинергетична субтиикоуниреномическа еволвулсия* (binergetic subtiecounirenomic evolvulsion), бинергетична субтиикоуниреномическа деконвулсия* (binergetic subtiecounirenomic deconvulsion)], и
(2) бинергетично субтиикоуниреномическо кинестизиране* (binergetic
subtiecounirenomic kinestation) [същото като бинергетично субтиикоуниреномическо пасивиране* (binergetic subtiecounirenomic passivation)], при който
бинергетичният кинетичeн субтиикоуниреномически ингредиент (който е в
състояние на динамика, на процес) се преобразува в бинергетичен кинестичен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикоуниреномически ингредиент (който е статична опредметеност на бинергетичния кинетичен ингредиент след приключване на процеса, т.е. е опредметеният процес в състояние на статика).
Бинергетичният потенциален, бинергетичният кинетичен и бинергетичният кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент са разновидности на пообщото понятие за бинергетичен субтиикоуниреномически ингредиент,
респ. потенциалната субтиикоуниреномическа бинергия, кинетичната субтиикоуниреномическа бинергия и кинестичната субтиикоуниреномическа бинергия са разновидности на по-общото понятие за субтиикоуниреномическа бинергия (subtiecounirenomic binergy).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикоуниреномическа
дейност са трансцентиталната бинергетична субтиикоуниреномическа
дейност* (transcentital binergetic subtiecounirenomic action), инцентиталната
бинергетична субтиикоуниреномическа дейност* (incentital binergetic
subtiecounirenomic action), центиталната бинергетична субтиикоуниреномическа дейност* (centital binergetic subtiecounirenomic action) и уницентиталната бинергетична субтиикоуниреномическа дейност* (unicentital
binergetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа бинергия са трансцентиталната потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (transcentital potential subtiecounirenomic binergy), инцентиталната потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (incentital potential
subtiecounirenomic binergy), центиталната потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (centital potential subtiecounirenomic binergy) и уницентиталната потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (unicentital
potential subtiecounirenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа бинергия
са трансцентиталната кинетична субтиикоуниреномическа бинергия*
(transcentital kinetic subtiecounirenomic binergy), инцентиталната кинетична
субтиикоуниреномическа бинергия* (incentital kinetic subtiecounirenomic
binergy), центиталната кинетична субтиикоуниреномическа бинергия*
(centital kinetic subtiecounirenomic binergy) и уницентиталната кинетична
субтиикоуниреномическа бинергия* (unicentital kinetic subtiecounirenomic
binergy);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[4] разновидности на кинсетичната субтиикоуниреномическа бинергия
са трансцентиталната кинестична субтиикоуниреномическа бинергия*
(transcentital kinestic subtiecounirenomic binergy), инцентиталната кинестична
субтиикоуниреномическа
бинергия*
(incentital
kinestic
subtiecounirenomic binergy), центиталната кинестична субтиикоуниреномическа бинергия* (centital kinestic subtiecounirenomic binergy) и уницентиталната кинестична субтиикоуниреномическа бинергия* (unicentital
kinestic subtiecounirenomic binergy).
Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикоуниреномическа
дейност са унисъзидателната бинергетична субтиикоуниреномическа
дейност* (unimaking binergetic subtiecounirenomic action), съзидателната бинергетична субтиикоуниреномическа дейност* (making binergetic
subtiecounirenomic action), изпълнителната бинергетична субтиикоуниреномическа дейност* (implementary binergetic subtiecounirenomic action),
творческата бинергетична субтиикоуниреномическа дейност* (creative
binergetic subtiecounirenomic action), работната бинергетична субтиикоуниреномическа дейност* (working binergetic subtiecounirenomic action) и сътворителната бинергетична субтиикоуниреномическа дейност* (creating
binergetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа бинергия са унисъзидателната потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (unimaking potential subtiecounirenomic binergy), съзидателната потенциална
субтиикоуниреномическа
бинергия*
(making
potential
subtiecounirenomic binergy), изпълнителната потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (implementary potential subtiecounirenomic binergy),
творческата потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (creative
potential subtiecounirenomic binergy), работната потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (working potential subtiecounirenomic binergy) и сътворителната потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (creating
potential subtiecounirenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа бинергия
са унисъзидателната кинетична субтиикоуниреномическа бинергия*
(unimaking kinetic subtiecounirenomic binergy), съзидателната кинетична
субтиикоуниреномическа бинергия* (making kinetic subtiecounirenomic
binergy), изпълнителната кинетична субтиикоуниреномическа бинергия*
(implementary kinetic subtiecounirenomic binergy), творческата кинетична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиикоуниреномическа бинергия* (creative kinetic subtiecounirenomic
binergy), работната кинетична субтиикоуниреномическа бинергия*
(working kinetic subtiecounirenomic binergy) и сътворителната кинетична
субтиикоуниреномическа бинергия* (creating kinetic subtiecounirenomic
binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикоуниреномическа бинергия
са унисъзидателната кинестична субтиикоуниреномическа бинергия*
(unimaking kinestic subtiecounirenomic binergy), съзидателната кинсетична
субтиикоуниреномическа бинергия* (making kinestic subtiecounirenomic
binergy), изпълнителната кинестична субтиикоуниреномическа бинергия*
(implementary kinestic subtiecounirenomic binergy), творческата кинсетична
субтиикоуниреномическа бинергия* (creative kinestic subtiecounirenomic
binergy), работната кинестична субтиикоуниреномическа бинергия*
(working kinestic subtiecounirenomic binergy) и сътворителната кинсетична
субтиикоуниреномическа бинергия* (creating kinestic subtiecounirenomic
binergy).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост:
[1] разновидности на бинергетичната субтиикоуниреномическа
дейност са производствената бинергетична субтиикоуниреномическа
дейност* (production binergetic subtiecounirenomic action), разменната бинергетична
субтиикоуниреномическа
дейност*
(exchange
binergetic
subtiecounirenomic action), разпределителната бинергетична субтиикоуниреномическа дейност* (distribution binergetic subtiecounirenomic action) и
потребителната бинергетична субтиикоуниреномическа дейност*
(consumption exchange binergetic subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалната субтиикоуниреномическа бинергия са производствената потенциална субтиикоуниреномическа бинергия*
(production potential subtiecounirenomic binergy), разменната потенциална
субтиикоуниреномическа бинергия* (exchange potential subtiecounirenomic
binergy), разпределителната потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (distribution potential subtiecounirenomic binergy) и потребителната
потенциална субтиикоуниреномическа бинергия* (consumption potential
subtiecounirenomic binergy);
[3] разновидности на кинетичната субтиикоуниреномическа бинергия
са производствената кинетична субтиикоуниреномическа бинергия*
(production kinetic subtiecounirenomic binergy), разменната кинетична субтиикоуниреномическа бинергия* (exchange kinetic subtiecounirenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------binergy), разпределителната кинетична субтиикоуниреномическа бинергия* (distribution kinetic subtiecounirenomic binergy) и потребителната кинетична субтиикоуниреномическа бинергия* (consumption kinetic subtiecounirenomic binergy);
[4] разновидности на кинестичната субтиикоуниреномическа бинергия
са производствената кинестична субтиикоуниреномическа бинергия*
(production kinestic subtiecounirenomic binergy), разменната кинестична субтиикоуниреномическа бинергия* (exchange kinestic subtiecounirenomic
binergy), разпределителната кинестична субтиикоуниреномическа бинергия* (distribution kinestic subtiecounirenomic binergy) и потребителната кинестична субтиикоуниреномическа бинергия* (consumption kinestic subtiecounirenomic binergy);
Разновидности на субтиикоуниреномическа дейност
По-долу се посочват разновидности на субтиикоуниреномическата
дейност (усвояваща и създаваща) (включително и на нейните ингредиенти)
според нейната съставност (освен тези, посочени във фиг. 1), където потенциалният, кинетичният и кинестичният субтиикоуниреномически ингредиент са
разновидности на по-общото понятие за дейностен субтиикоуниреномически ингредиент* (actionary subtiecounirenomic ingredient).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност:
[1] разновидности на субтиикоуниреномическата дейност са трансцентиталната
субтиикоуниреномическа
дейност*
(transcentital
subtiecounirenomic action), инцентиталната субтиикоуниреномическа
дейност* (incentital subtiecounirenomic action), центиталната субтиикоуниреномическа дейност* (centital subtiecounirenomic action) и уницентиталната субтиикоуниреномическа дейност* (unicentital subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикоуниреномически ингредиент са трансцентиталният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент* (transcentital potential subtiecounirenomic ingredient), инцентиталният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент* (incentital
potential subtiecounirenomic ingredient), центиталният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент* (centital potential subtiecounirenomic
ingredient) и уницентиталният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент* (unicentital potential subtiecounirenomic ingredient);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[3] разновидности на кинетичния субтиикоуниреномически ингредиент са трансцентиталният кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (transcentital kinetic subtiecounirenomic ingredient), инцентиталният
кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (incentital kinetic
subtiecounirenomic ingredient), центиталният кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (centital kinetic subtiecounirenomic ingredient) и уницентиталният
кинетичен
субтиикоуниреномически
ингредиент*
(unicentital kinetic subtiecounirenomic ingredient);
[4] разновидности на кинсетичния субтиикоуниреномически ингредиент са трансцентиталният кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент* (transcentital kinestic subtiecounirenomic ingredient), инцентиталният
кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент* (incentital kinestic
subtiecounirenomic ingredient), центиталният кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент* (centital kinestic subtiecounirenomic ingredient) и уницентиталният кинестична субтиикоуниреномически ингредиент*
(unicentital kinestic subtiecounirenomic ingredient).
Разновидностите на трансцентиталната субтиикоуниреномическа
дейност инцентиталната субтиикоуниреномическа дейност, центиталната субтиикоуниреномическа дейност и уницентиталната субтиикоуниреномическа дейност според тяхната съставност (включително и на рените
ингредиенти) са посочени във фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4 и фиг. 5.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЦ СБ икоуниреномическа потенциалност;
ТЦ СБ икоуниреномически свитък;
ТЦ СБ потенциална
икоуниреномическа
синергия

ТЦ СБ икоуниреномическа кинетичност;
ТЦ СБ икоуниреномическа активност;
ТЦ кинетична СБ
икоуниреномическа
синергия

ТЦ СБ икоуниреномическа кинестичност;
ТЦ икоуниреномическо
СБ участие;
ТЦ кинестична СБ
коуниреномическа
синергия

ТЦ синергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

ТЦ кинетична СБ
икоунирен
омическа
енергия

ТЦ кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

ТЦ енергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

ТЦ потенциална СБ
икоунирен
омическа
динергия

ТЦ кинетична СБ
икоунирен
омическа
динергия

ТЦ кинестична СБ
икоунирен
омическа
динергия

ТЦ динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

ТЦ потенциална СБ
икоунирен
омическа
бинергия

ТЦ кинетична СБ
икоунирен
омическа
бинергия

ТЦ кинестична СБ
икоунирен
омическа
бинергия

ТЦ бинергетична
СБ икоуниреномическа дейност

ТЦ потенциален СБ
икоуниреномически
ингредиент

ТЦ кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

ТЦ кинестиченСБ
икоуниреномически
ингредиент

ТЦ СБ
икоуниреномиче
ска
дейност

Фиг. 2. Разновидности на трансцентиталната субтиикоуниреномическа дейност според нейната
съставност (ТЦ – трансцентитален; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЦ СБ икоуниреномическа потенциалност;
ИЦ СБ икоуниреномичес-ки свитък;
ИЦ потенциална СБ
икоуниреномическа
синергия

ИЦ СБ икоуниреномическа кинетичност;
ИЦ СБ икоуниреномическа активност;
ИЦ кинетична СБ
икоуниреномическа
синергия

ИЦ СБ икоуниреномическа кинестичност;
ИЦ икоуниреномическо
СБ участие;
ИЦ кинестична СБ
икоуниреномическа
синергия

ИЦ синергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

ИЦ потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

ИЦ кинетична СБ
икоуниреномическа
енергия

ИЦ кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

ИЦ енергетична
СБ коуниреномическа дейност

ИЦ потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

ИЦ кинетична СБ
икоуниреномическа
динергия

ИЦ кинестична СБ
икоуниреномическа
динергия

ИЦ динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

ИЦ потенциална СБ
икоунирен
омическа
бинергия

ИЦ кинетична СБ
икоуниреномическа
бинергия

ИЦ кинестична СБ
икоуниреномическа
бинергия

ИЦ бинергетична
СБ икоуниреномическа
дейност

ИЦ потенциален СБ
икоуниреномически
ингредиент

ИЦ кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

ИЦ кинестичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

ИЦ СБ
икоуниреномическа
дейност

Фиг. 3. Разновидности на инцентиталната субтиикоуниреномическа дейност според нейната
съставност (ИЦ – инцентитален; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЦТ СБ икоуниреномическа потенциалност;
ЦТ СБ икоуниреномически свитък;
ЦТ потенциална СБ
икоуниреномическа
синергия

ЦТ СБ икоуниреномическа кинетичност;
ЦТ СБ икоуниреномическа активност;
ЦТ кинетична СБ
икоуниреномическа
синергия

ЦТ СБ икоуниреномическа кинестичност;
ЦТ икоуниреномическо
СБ участие;
ЦТ кинестична СБ
икоуниреномическа
синергия

ЦТ потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

ЦТ кинетична СБ
икоуниреномическа
енергия

ЦТ кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

ЦТ енергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

ЦТ потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

ЦТ кинетична СБ
икоуниреномическа
динергия

ЦТ кинестична СБ
икоуниреномическа
динергия

ЦТ динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

ЦТ потенциална СБ
икоуниреномическа
би-нергия

ЦТ кинетична СБ
икоуниреномическа
бинергия

ЦТ кинестична СБ
икоунирен
омическа
бинергия

ЦТ бинергетична
СБ икоуниреномическа дейност

ЦТ потенциален СБ
икоуниреномически
ингредиент

ЦТ кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

ЦТ кинестичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

ЦТ СБ
икоуниреномическа
дейнос т

ЦТ синергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

Фиг. 4. Разновидности на центиталната субтиикоуниреномическа дейност според нейната
съставност (ЦТ – центитален; СБ – субти)
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЦ СБ икоуниреномическа потенциалност;
УЦ СБ икоуниреномичес-ки свитък;
УЦ потенциална СБ
икоуниреномическа
синергия

УЦ СБ икоуниреномическа кине тичност;
УЦ СБ икоуниреномическа активност;
УЦ кинетична СБ
икоуниреномическа
синергия

УЦ СБ икоуниреномическа кинестичност;
УЦ икоуниреномическо
СБ участие;
УЦ кинестична СБ
икоуниреномическа
синергия

УЦ синергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

УЦ потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

УЦ кинетична СБ
икоуниреномическа
енергия

УЦ кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

УЦ енергетична
СБ икоуниреномическа дейност

УЦ потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

УЦ кинетична СБ
икоуниреномическа
динергия

УЦ кинестична СБ
икоуниреномическа
динергия

УЦ динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

УЦ потенциална СБ
икоуниреномическа
би-нергия

УЦ кинетична СБ
икоуниреномическа
бинергия

УЦ кинестична СБ
икоунирен
омическа
бинергия

УЦ би-нергетична
СБ икоуниреномическа дейност

УЦ потенциален СБ
икоуниреномически
ингредиент

УЦ кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

УЦ кинестичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

УЦ СБ
икоуниреномиче
ска
дейност

Фиг. 5. Разновидности на уницентиталната субтиикоуниреномическа дейност според нейната
съставност (УЦ – уницентитален; СБ – субти)
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съобразно с ценностната икономическа ингредиентност:
[1] разновидности на субтиикоуниреномическата дейност са унисъзидателната
субтиикоуниреномическа
дейност*
(unimaking
subtiecounirenomic
action),
съзидателната
субтиикоуниреномическа
дейност* (making subtiecounirenomic action), изпълнителната субтиикоуниреномическа дейност* (implementary subtiecounirenomic action), творческата
субтиикоуниреномическа дейност* (creative subtiecounirenomic action), работната субтиикоуниреномическа дейност* (working subtiecounirenomic
action) и сътворителната субтиикоуниреномическа дейност* (creating
subtiecounirenomic action);
[2] разновидности на потенциалния субтиикоуниреномически ингредиент са унисъзидателният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент* (unimaking potential subtiecounirenomic ingredient), съзидателният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент* (making potential
subtiecounirenomic ingredient), изпълнителният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент* (implementary potential subtiecounirenomic
ingredient), творческият потенциален субтиикоуниреномически ингредиент* (creative potential subtiecounirenomic ingredient), работният потенциален
субтиикоуниреномически
ингредиент*
(working
potential
subtiecounirenomic ingredient) и сътворителният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент* (creating potential subtiecounirenomic ingredient);
[3] разновидности на кинетичния субтиикоуниреномически ингредиент саунисъзидателният кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (unimaking kinetic subtiecounirenomic ingredient), съзидателният кинетичен
субтиикоуниреномически
ингредиент*
(making
kinetic
subtiecounirenomic ingredient), изпълнителният кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (implementary kinetic subtiecounirenomic ingredient),
творческият кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (creative
kinetic subtiecounirenomic ingredient), работният кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (working kinetic subtiecounirenomic ingredient) и сътворителният кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (creating
kinetic subtiecounirenomic ingredient);
[4] разновидности на кинестичния субтиикоуниреномически ингредиент са унисъзидателният кинестичен субтиикоуниреномически ингредиент* (unimaking kinestic subtiecounirenomic ingredient), съзидателният кинсетичен
субтиикоуниреномически
ингредиент*
(making
kinestic
subtiecounirenomic ingredient), изпълнителният кинестичен субтиикоуни159
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически ингредиент* (implementary kinestic subtiecounirenomic
ingredient), творческият кинсетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (creative kinestic subtiecounirenomic ingredient), работният кинестичен
субтиикоуниреномически ингредиент* (working kinestic subtiecounirenomic
ingredient) и сътворителният кинсетичен субтиикоуниреномически ингредиент* (creatingkinestic subtiecounirenomic ingredient).
Разновидностите на унисъзидателната субтиикоуниреномическа
дейност, съзидателната субтиикоуниреномическа дейност, изпълнителната субтиикоуниреномическа дейност, творческата субтиикоуниреномическа дейност, работната субтиикоуниреномическа дейност и сътворителната субтиикоуниреномическа дейност според тяхната съставност
(включително и на рените ингредиенти) са посочени във фиг. 6, фиг. 7, фиг. 8,
фиг. 9, фиг. 10 и фиг. 11.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

УС СБ икоуниреномическа потенциалност;
УС СБ икоуниреномичес-ки свитък;
УС потенциална СБ
икоуниреномическа
синергия

УС СБ икоуниреномическа кинетичност;
УС икоуниреномическа
СБ активност;
УС кинетична СБ
икоуниреномическа
синергия

УС СБ икоуниреномическа кинестичност;
УС икоуниреномическо СБ участие;
УС кинестична СБ
икоуниреномическа
синергия

УС синергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

УС потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

УС кинетична СБ
икоуниреномическа
енергия

УС кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

УС енергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

УС потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

УС кинетична СБ
икоуниреномическа
динергия

УС кинестична СБ
икоуниреномическа
динергия

УС динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

УС потенциална СБ
икоуниреномическа
бинергия

УС кинетична СБ
икоуниреномическа
бинергия

УС кинестична СБ
икоуниреномическа
бинергия

УС би-нергетична
СБ икоуниреномическа дейност

УС потенциален СБ
икоуниреномически
ингредиент

УС кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

УС кинестичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

УС СБ
икоуниреномическа
дейност

Фиг. 6. Разновидности на унисъзидателната субтиикоуниреномическа дейност според нейната
съставност (УС – унисъзидателен; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ СБ икоуниреномическа потенциалност;
СЗ СБ икоуниреномичес-ки свитък;
СЗ потенциална СБ
икоуниреномическа
синергия

СЗ СБ икоуниреномическа кинетичност;
СЗ СБ икоуниреномическа активност;
СЗ кинетична СБ икоуниреномическа синергия

СЗ СБ икоуниреномическа кинестичност;
СЗ икоуниреномическо
СБ участие;
СЗ кинестична СБ
икоуниреномическа
синергия

СЗ синергетична
СБ икоуниреномическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

СЗ кинетична СБ
икоуниреномическа
енергия

СЗ кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

СЗ енергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

СЗ потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

СЗ кинетична СБ
икоуниреномическа
динергия

СЗ кинестична СБ
икоуниреномическа
динергия

СЗ динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

СЗ потенциална СБ
икоуниреномическа
бинергия

СЗ кинетична СБ
икоуниреномическа
бинергия

СЗ кинестична СБ
икоуниреномическа
бинергия

СЗ би-нергетична
СБ икоуниреномическа дейност

СЗ потенциален СБ
икоуниреноми-чески
ингредиент

СЗ кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

СЗ кинестичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

СЗ СБ
икоуниреномиче
ска
дейност

Фиг. 7. Разновидности на съзидателната субтиикоуниреномическа дейност според нейната
съставност (СЗ – съзидателен; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИП СБ икоуниреномическа потенциалност;
ИП СБ икоуниреномически свитък;
ИП потенциална СБ
икоуниреномическа
синергия

ИП СБ икоуниреномическа кинетичност;
ИП СБ икоуниреномическа активност;
ИП кинетична СБ
икоуниреномическа
синергия

ИП СБ икоуниреномическа кинестичност;
ИП икоуниреномическо
СБ участие;
ИП кинестична СБ
икоуниреномическа
синергия

ИП потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

ИП кинетична СБ
икоуниреномическа
енергия

ИП кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

ИП енергетична
СБ икоуниреномическа дейност

ИП потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

ИП кинетична СБ
икоуниреномическа
динергия

ИП кинестична СБ
икоуниреномическа
динергия

ИП динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

ИП потенциална СБ
икоуниреномическа
би-нергия

ИП кинетична СБ
икоуниреномическа
бинергия

ИП кинестична СБ
икоуниреномическа
бинергия

ИП бинергетична
СБ икоуниреномическа дейност

ИП потенциален СБ
икоуниреномически
ингредиент

ИП кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

ИП кинестичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

ИП СБ
икоуниреномическа
дейност

ИП синергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

Фиг. 8. Разновидности на изпълнителната субтиикоуниреномическа дейност според нейната
съставност (ИП – изпълнителен; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЧ СБ икоуниреномическа потенциалност;
ТЧ СБ икоуниреномичес-ки свитък;
ТЧ потенциална СБ
икоуниреномическа
синергия

ТЧ СБ икоуниреномическа кинетичност;
ТЧ СБ икоуниреномическа активност;
ТЧ кинетична СБ
икоуниреномическа
синергия

ТЧ СБ икоуниреномическа кинестичност;
ТЧ икоуниреномическо
СБ участие;
ТЧ кинестична СБ
икоуниреномическа
синергия

ТЧ синергетична
СБ икоуниреномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

ТЧ кинетична СБ
икоуниреномическа
енергия

ТЧ кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

ТЧ енергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

ТЧ потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

ТЧ кинетична СБ
икоуниреномическа
динергия

ТЧ кинестична СБ
икоуниреномическа
динергия

ТЧ динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

ТЧ потенциална СБ
икоуниреномическа
би-нергия

ТЧ кинетична СБ
икоуниреномическа
бинергия

ТЧ кинестична СБ
икоуниреномическа
бинергия

ТЧ бинеретична СБ
икоуниреномическа
дейност

ТЧ потенциален СБ
икоуниреноми-чески
ингредиент

ТЧ кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

ТЧ кинестичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

ТЧ СБ
икоуниреномиче
ска
дейност

Фиг. 9. Разновидности на творческата субтиикоуниреномическа дейност според нейната
съставност (ТЧ – творчески; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

РБ СБ икоуниреномическа потенциалност;
РБ СБ икоуниреномичес-ки свитък;
РБ потенциална СБ
икоуниреномическа
синергия

РБ СБ икоуниреномическа кинетичност;
РБ СБ икоуниреномичес-ка активност;
РБ кинетична СБ икоуниреномическа синергия

РБ СБ икоуниреномическа кинестичност;
РБ икоуниреномическо
СБ участие;
РБ кинестична СБ
икоуниреномическа
синергия

РБ синергетична
СБ икоуниреномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

РБ кинетична СБ
икоуниреномическа
енергия

РБ кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

РБ енергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

РБ потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

РБ кинетична СБ
икоуниреномическа
динергия

РБ кинестична СБ
икоуниреномическа
динергия

РБ динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

РБ потенциална СБ
икоуниреномическа
бинергия

РБ кинетична СБ
икоуниреномическа
бинергия

РБ кинестична СБ
икоуниреномическа
бинергия

РБ бинеретична СБ
икоуниреномическа
дейност

РБ потенциален СБ
икоуниреноми-чески
ингредиент

РБ кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

РБ кинестичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

РБ СБ
икоуниреномиче
ска
дейност

Фиг. 10. Разновидности на работната субтиикоуниреномическа дейност според нейната
съставност (РБ – работен; СБ – субти)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ СБ
икоуниреномическа потенциалност;
СТВ СБ
икоуниреномически
свитък;
СТВ потенциална СБ
икоуниреномическа
синергия

СТВ СБ
икоуниреномическа кинетичност;
СТВ СБ
икоуниреномическа
активност;
СТВ кинетична СБ
икоуниреномическа
синергия

СТВ СБ
икоуниреномическа кинестичност;
СТВ икоуниреномическо СБ
участие;
СТВ кинестична СБ
икоуниреномическа
синергия

СТВ потенциална СБ
икоуниреномическа
енергия

СТВ кинетична СБ
икоуниреномическа
енергия

СТВ кинестична СБ
икоуниреномическа
енергия

СТВ енергетична
СБ икоуниреномическа дейност

СТВ потенциална СБ
икоуниреномическа
динергия

СТВ кинетична СБ
икоуниреномическа
динергия

СТВ кинестична СБ
икоуниреномическа
динергия

СТВ динергетична
СБ икоуниреномическа дейност

СТВ потенциална СБ
икоуниреномическа
бинергия

СТВ кинетична СБ
икоуниреномическа
бинергия

СТВ кинестична СБ
икоуниреномическа
бинергия

СТВ бинергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

СТВ потенциален
СБ икоуниреномически
ингредиент

СТВ кинетичен СБ
икоуниреномически
ингредиент

СТВ кинестичен
СБ икоуниреномически инредиент

СТВ СБ
икоуниреномиче
ска
дейност

СТВ синергетична СБ
икоуниреномическа
дейност

Фиг. 11. Разновидности на сътворителната субтиикоуниреномическа дейност според
нейната съставност (СТВ – сътворителен; СБ – субти)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на субтиикоуниреномическата дейност, посочени в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на субтиикоуниреномическата дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (СИУРД – субтиикоуниреномическа дейност)
Уницентитална СИУРД
Субтиикоуниреномическа
дейност
(СИУРД)

Сътворителна
(пригодна)
СИУРД
[общо понятие
за състояние на
СИУРД]
(вид икоуниреномически специфант)

Инцентитална СИУРД

Центитална
СИУРД

[цялостна определеност на
СИУРД]

Трансцентитална
СИУРД
[вътрешна определеност на
СИУРД]

[външна определеност на
СИУРД]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа
същност)

(вид икоуниреномическо явление)

[общо понятие за определност на
СИУРД]
(вид икоуниреномически
диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
СИУРД
[общо състояние на цялостната определеност на
СИУРД]
(вид специфант на икоуниреномически
диспозит)

Сътворител-на
(пригодна)
трансцентитална СИУРД
[общо състояние на вътрешната определеност на СИУРД]

Сътворител-на
(пригодна)
центитална
СИУРД
[общо състояние на общата
определеност
на СИУРД]

(вид специфант на икоуниреномическа
същност)

Сътворител-на
(пригодна) инцентитална
СИУРД
[общо състояние на външната определеност на
СИУРД]
(вид специфант на икоуниреномическо явление)

Работна (сметна) уницентитална СИУРД

Работна (сметна) трансцентитална СИУРД

Работна (сметна) инцентитална СИУРД

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
СИУРД]
(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

[работно външно състояние
на външната
определеност
на СИУРД]
(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

Работна
(сметна) центитална
СИУРД
[работно външно състояние на общата
определеност
на СИУРД]
(разновидност на форма
на икоуниреномически
диспозант)

Работна (сметна) СИУРД
[работно външ[работно външ- но състояние на
но състояние на цялостната опСИУРД]
ределеност на
(разновидност на
СИУРД]
икоуниреноми(разновидност
ческа форма)
на форма на
икоуниреномически диспозит)
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Творческа
(ползваема)
СИУРД
[творческо
външно състояние на
СИУРД]
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
СИУРД
[външно състояние на
СИУРД]
(вид икоуниреномическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
СИУРД
[вътрешно състояние на
СИУРД]
(вид икоуниреномическо съдържание)

Творческа (ползваема) уницентитална СИУРД
[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
СИУРД]
(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

Творческа (ползваема) трансцентитална
СИУРД
[творческо
външно състояние на вътрешната определеност на СИУРД]
(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

Творческа
(ползваема)
инцентитална
СИУРД
[творческо
външно състояние на външната определеност на
СИУРД]
(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

Творческа
(полз-ваема)
центитал-на
СИУРД
[творческо
външно състояние на общата определеност на
СИУРД]
(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
СИУРД
[външно състояние на цялостната определеност на
СИУРД]
(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

Изпълнител-на
(задоволяваща)
трансцентитална СИУРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
СИУРД]
(вид форма на
икоуниреномическа същност)

Изпълнител-на
(задоволяваща) инцентитална СИУРД
[външно състояние на
външната определеност на
СИУРД]
(вид форма на
икоуниреномическо явление)

Изпълнител-на
(задоволяваща)
центитална
СИУРД
[външно състояние на общата определеност на
СИУРД]
(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
СИУРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
СИУРД]
(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

Съзидателна
(изгодна) транс-цен.титална
СИУРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
СИУРД]
(вид съдържание на икоуниреномическа
същност)

Съзидател-на
(изгодна) инцентитална
СИУРД
[вътрешно състояние на
външната определе-ност на
СИУРД]
(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

Съзидателна
(изгодна) центитална
СИУРД
[вътрешно
състояние на
общата определеност на
СИУРД]
(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидател- Унисъзидател- Унисъзидате(удовлетворява- на (удовлетвона (удовлетволна (удовлетща) уницентиряваща) транс- ряваща) инцен- воряваща) ценУнисъзидателна
тална СИУРД
центитална
титална
титална
(удовлетворяСИУРД
СИУРД
СИУРД
ваща) СИУРД
[цялостно със[цялостно със[цялостно със- [цялостно със[цялостно състояние на цятояние на въттояние на
тояние на обтояние на
лостната опре- решната опреде- външната опщата опредеСИУРД]
деленост на
леност на
ределеност на
леност на
(вид икоуниреСИУРД]
СИУРД]
СИУРД]
СИУРД]
номически спе(вид специфит
(вид специфит
(вид специ(вид специфит
цифит)
на икоуниренона икоуниренофит на икоуна икоуниремически диспомическа същниреномическо номически дисзит)
ност)
явление)
позант)

Усвояваща и създаваща субтиикоуниреномическа дейност
Субтиикоуниреномическата дейност е насочено към удовлетворяване на
икономическите потребности преобразуване на входния субтиикоуниреномически ингредиент в изходен субтиикоуниреномически ингредиент в съответствие с правилото, което задава операторът на субтиикоуниреномическата
система (вж. оператор на икономическата система). Ролята на входен ингредиент се изпълнява от субтиикоуниреномическия ресурс (вж. икономически
ресурс), който се абсорбира и усвоява в субтиикоуниреномическата дейност, а
на изходен ингредиент – от субтиикоуниреномическия резултат (вж. икономически резултат), който се създава и отделя от субтиикоуниреномическата
дейност. В този смисъл субтиикоуниреномическата дейност има две страни,
свързани в неразривно едивство: (1) усвояваща субтиикоуниреномическа
дейност* (assimilating subtiecounirenomic action) [при която входният субтиикоуниреномически ингредиент (субтиикоуниреномическият ресурс) е усвояван
субтиикоуниреномически ингредиент* (assimilated subtiecounirenomic ingredient)] и (2) създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (giving
subtiecounirenomic action) [при която изходният субтиикоуниреномически ингредиент (субтиикоуниреномическият резултат) е създаван субтиикоуниреномически ингредиент* (gived subtiecounirenomic ingredient)].
Според специфичностния си състав (1) разновидности на усвояващата
субтиикоуниреномическа дейност са енергетичната усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (energetic assimilating subtiecounirenomic action), синергетичната усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (synergetic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------assimilating subtiecounirenomic action), динергетичната усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (dinergetic assimilating subtiecounirenomic action) и
бинергетичната усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (binergetic
assimilating subtiecounirenomic action), а (2) разновидности на създаващата субтиикоуниреномическа дейност са енергетичната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (energetic giving subtiecounirenomic action), синергетичната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (synergetic giving
subtiecounirenomic action), динергетичната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (dinergetic giving subtiecounirenomic action) и бинергетичната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (binergetic giving subtiecounirenomic action).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
(1) разновидности на усвояващата субтиикоуниреномическа дейност са трансцентиталната
усвояваща
субтиикоуниреномическа
дейност*
(transcentital assimilating subtiecounirenomic action), инцентиталната усвояваща
субтиикоуниреномическа
дейност*
(incentital
assimilating
subtiecounirenomic action), центиталната усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (centital assimilating subtiecounirenomic action) и уницентиталната усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (unicentital
assimilating subtiecounirenomic action), а (2) разновидности на създаващата субтиикоуниреномическа дейност са трансцентиталната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (transcentital giving subtiecounirenomic action),
инцентиталната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (incentital
giving subtiecounirenomic action), центиталната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (centital giving subtiecounirenomic action) и уницентиталната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (unicentital giving
subtiecounirenomic action).
Според ценностната икономическа ингредиентност: (1) разновидности
на усвояващата субтиикоуниреномическа дейност са съзидателната усвояваща
субтиикоуниреномическа
дейност*
(making
assimilating
subtiecounirenomic action), унисъзидателната усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (unimaking assimilating subtiecounirenomic action), косъзидателната усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (comaking
assimilating subtiecounirenomic action), фосъзидателната усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (fomaking assimilating subtiecounirenomic action),
творческата усвояваща субтиикоуниреномическа дейност* (creative
assimilating subtiecounirenomic action) и работната усвояваща субтиикоуни171
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа дейност* (working assimilating subtiecounirenomic action), а (2)
разновидности на създаващата субтиикоуниреномическа дейност са съзидателната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (making giving
subtiecounirenomic action), унисъзидателната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (unimaking giving subtiecounirenomic action), косъзидателната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (comaking giving
subtiecounirenomic action), фосъзидателната създаваща субтиикоуниреномическа дейност* (fomaking giving subtiecounirenomic action), творческата
създаваща
субтиикоуниреномическа
дейност*
(creative
giving
subtiecounirenomic action) и работната създаваща субтиикоуниреномическа
дейност* (working giving subtiecounirenomic action).
Когато под внимание едновременно се вземат ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност, тогава се конституират разновидности на усвояващата субтиикоуниреномическа дейност, посочени в табл. 2, и разновидности на създаващата субтиикоуниреномическа дейност, посочени в табл. 3. Допълнителните обяснения, дадени в табл. 1, са валидни и за таблици 2 и 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на усвояващата субтиикоуниреномическа дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (УСИУРД – усвояваща субтиикоуниреномическа дейност)
Инцентитална
УСИУРД
[външна определеност на
УСИУРД]

Центитална
УСИУРД
[общо понятие
за определност
на УСИУРД]

Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна
Сътворителна (пригодна) уни- (пригодна) тран- (пригодна) ин(пригодна)
центитална
сцентитална
центитална
УСИУРД
УСИУРД
УСИУРД
УСИУРД
[общо понятие [общо състояние [общо състояние [общо състояза състояние
на цялостната
на вътрешната
ние на външнана УСИУРД] определеност на определеност на та определеност
УСИУРД]
УСИУРД]
на УСИУРД]

Сътворителна
(пригодна) центитална
УСИУРД
[общо състояние на общата
определеност
на УСИУРД]

Усвояваща
субтиикоуниреномическа
дейност
(УСИУРД)

Уницентитална ТрансцентиталУСИУРД
на УСИУРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
УСИУРД]
УСИУРД]

[работно
външно състояние на
УСИУРД]

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
УСИУРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална
титална
УСИУРД
УСИУРД
[работно външ- [работно външно състояние на но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
УСИУРД]
УСИУРД]

Творческа
(ползваема)
УСИУРД
[творческо
външно състояние на
УСИУРД]

Творческа (ползваема) уницентитална
УСИУРД
[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
УСИУРД]

Творческа (ползваема) трансцентитална
УСИУРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на УСИУРД]

Работна (сметна) УСИУРД

Работна (сметна) уницентитална УСИУРД
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Работна (сметна) центитална
УСИУРД
[работно външно състояние на
общата определеност на
УСИУРД]

Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центититална
тална УСИУРД
УСИУРД
[творческо
[творческо
външно състоя- външно състояние на общата
ние на външнаопределеност
та определеност
на УСИУРД]
на УСИУРД]

1390

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УСИУРД
[външно състояние на
УСИУРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
УСИУРД
[външно състояние на цялостната определеност на
УСИУРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
УСИУРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
УСИУРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
УСИУРД
[външно състояние на външната определеност на
УСИУРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
УСИУРД
[външно състояние на общата
определеност
на УСИУРД]

Съзидателна
(изгодна)
УСИУРД
[вътрешно
със-тояние на
УСИУРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
УСИУРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
УСИУРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
УСИУРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
УСИУРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
УСИУРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
УСИУРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална
УСИУРД
[вътрешно състояние на общата определеност на
УСИУРД]

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УСИУРД
[цялостно състояние на
УСИУРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална УСИУРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
УСИУРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална УСИУРД тална УСИУРД
УСИУРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
УСИУРД]
УСИУРД]
УСИУРД]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Разновидности на създаващата субтиикоуниреномическа дейност едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ССИУРД – създаваща субтиикоуниреномическа дейност)
Създаваща
субтиикоуниреномическа
дейност
(ССИУРД)

Уницентитална ТрансцентиталССИУРД
на ССИУРД
[цялостна оп[вътрешна определеност на
ределеност на
ССИУРД]
ССИУРД]

Инцентитална
ССИУРД
[външна определеност на
ССИУРД]

Центитална
ССИУРД
[общо понятие
за определност
на ССИУРД]

Сътворителна
(пригодна)
ССИУРД
[общо понятие
за състояние
на ССИУРД]

Сътворителна
Сътворителна
(пригодна) уни- (пригодна) транцентитална
сцентитална
ССИУРД
ССИУРД
[общо състояние [общо състояние
на цялостната
на вътрешната
определеност на определеност на
ССИУРД]
ССИУРД]

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ССИУРД
[общо състояние на външната определеност
на ССИУРД]

Сътворителна
(пригодна) центитална
ССИУРД
[общо състояние на общата
определеност
на ССИУРД]
Работна (сметна) центитална
ССИУРД

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ССИУРД]

Работна (сметна) Работна (сметтрансценна) инцентитална
титална
ССИУРД
ССИУРД
[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние на
вътрешната оп- външната опреределеност на
деленост на
ССИУРД]
ССИУРД]

Творческа (ползваема) уницентитална
ССИУРД
[творческо външно състояние
на цялостната
определеност на
ССИУРД]

Творческа (ползваема) трансцентитална
ССИУРД
[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност
на ССИУРД]

Работна (сметна) ССИУРД
[работно външно състояние
на ССИУРД]

Творческа
(ползваема)
ССИУРД
[творческо
външно състояние на
ССИУРД]

Работна (сметна) уницентитална ССИУРД
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[работно външно състояние на
общата определеност на
ССИУРД]

Творческа (пол- Творческа (ползваема) инцензваема) центититална
тална ССИУРД
ССИУРД
[творческо
[творческо
външно състоя- външно състояние на общата
ние на външнаопределеност
та определеност
на ССИУРД]
на ССИУРД]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ССИУРД
[външно състояние на
ССИУРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ССИУРД
[външно състояние на цялостната определеност на
ССИУРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ССИУРД
[външно състояние на вътрешната определеност на
ССИУРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ССИУРД
[външно състояние на външната определеност на
ССИУРД]

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ССИУРД
[външно състояние на общата
определеност
на ССИУРД]

Съзидателна
(изгодна)
ССИУРД
[вътрешно състояние на
ССИУРД]

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ССИУРД
[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ССИУРД]

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ССИУРД
[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ССИУРД]

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ССИУРД
[вътрешно състояние на външната определеност на
ССИУРД]

Съзидателна
(изгодна) центитална
ССИУРД
[вътрешно състояние на общата определеност на
ССИУРД]

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ССИУРД
[цялостно състояние на
ССИУРД]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитална ССИУРД
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ССИУРД]

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) трансцентища) инцентища) центитална
тална ССИУРД тална ССИУРД
ССИУРД
[цялостно състо- [цялостно със[цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на обната опредешната опредещата определеленост на
леност на
ност на
ССИУРД]
ССИУРД]
ССИУРД]

При едновременното прилагане на различните критерии от горните разновидности се конститурират стотици други подразновидности на усвояващата и
създаващата субтиикоуниреномическа дейност.
СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (subtiecounirenomic action)
(ки) – във:
енергетична субтиикоуниреномическа дейност (вж. субтиуниреномическа дейност);
синергетична субтиикоуниреномическа дейност (вж. субтиикоуниреномическа дейност);
субтиикоуниреномическа дейност;
176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------създаваща субтиикоуниреномическа дейност (вж. субтиикоуниреномическа дейност);
усвояваща субтиикоуниреномическа дейност (вж. субтиикоуниреномическа дейност);
СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ
(subtiecounirenomic potentiality) (същото като потенциална субтиикоуниреномическа синергия) – субтиикономическа потенциалност и субтиикотехномическа потенциалност, двете взети заедно в тяхното цялостно единство;
разглеждана като субективна проекция свита (конвулсирана) икоуниреномическа синергия* (ecounirenomic synergy) [като субтиикоуниреномически
свитък* (subtiecounirenomic resultant /convulation/)], намираща се в състояние
на готовност да бъде при необходимост целенасочено използвана в субтиикоуниреномическата дейност на някаква възпроизводствена икономическа единица за създаването на определено субтиикоуниреномическо благо (вж. икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]) (вж. субтиикоуниреномическа дейност). При синергетично субтиикоуниреномическо кинетизиране* (synergetic subtiecounirenomic kinetation) потенциалната субтиикоуниреномическа синергия (субтиикоуниреномическата потенциалност, субтиикоуниреномическият свитък) се преобразува в кинетична субтиикоуниреномическа синергия* (kinetic subtiecounirenomic synergy) [същото като субтиикоуниреномическа кинетичност* (subtiecounirenomic kineticality) и като субтиикоуниреномическа активност (вж. субтиикоуниреномическа дейност)] (подобно на отпускане на свита пружина). Потенциалната субтиикоуниреномическа синергия е формата или още външното състояние на потенциалната
субтиикоуниреномическа енергия (последната в качеството й на субтиикоуниреномическо съдържание; вж. икоуниреномическо съдържание). Тя е и
форма (външно състояние) на потенциалния субтиикоуниреномически ингредиент. В това взаимоотношение потенциалната субтиикоуниреномическа
енергия е определяща, а потенциалната субтиикоуниреномическа синергия е
решаваща. Потенциалната субтиикоуниреномическа синергия е целенасочено
и пълноценно самоорганизирана в субтиикоуниреномическото възпроизводство потенциална субтиикоуниреномическата енергия, така че при нейното активиране да може с намалена субтиикоуниреномическа ентропия (вж. икономическа ентропия) ефективно да бъде използвана при създаването на субтиикоуниреномически ингредиент, удовлетворяващ определени икономически
потребности. При тези условия свойствата на микроструктурата в потенциал177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната субтиикоуниреномическа енергия стават свойства на цялостност в потенциалната субтиикоуниреномическа синергия, с което се създават допълнителни възможности за използване на потенциалния субтиикоуниреномически ингредиент (вж. синергетика). По аналогичен начин кинетичната субтиикоуниреномическа синергия (субтиикоуниреномическата кинетичност, субтиикоуниреномическата активност) е формата или още външното състояние на
кинетичната субтиикоуниреномическа енергия (последната в качеството й на
субтиикоуниреномическо [тя е и форма (външно състояние) на кинетичния
субтиикоуниреномически ингредиент]. {Потенциалната субтиикоуниреномическа енергия е субтиикоуниреномическата енергия, която е необходима да
се въздейства отвън върху елементите на някаква консервативна субтиикоуниреномическа система (вж. консервативна икономическа система) така че
тя да приведе от дадено фактическо състояние в някакво желано състояние,
условно наречено нулево, и която е равна на субтиикоуниреномическата работа. Кинетичната субтиикоуниреномическа енергия е субтиикоуниреномическата енергия на движението на елементите на субтиикоуниреномическата
система (вж. икоуниреномическата система) при определена тяхна скорост.}
Синергетичният потенциален субтиикоуниреномически ингредиент е синергетичен кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент в състояние на
синергетична свитост, т.е. е синергетична субтиикоуниреномическа конвулвента* (synergetic subtiecounirenomic conevulvent), а синергетичният кинетичeн субтиикоуниреномически ингредиент е разтегнат синергетичен потенциален субтиикоуниреномически ингредиент, т.е. е синергетична субтиикоуниреномическа еволвента* (synergetic subtiecounirenomic evolvent), така че
тук синергетичното субтиикоуниреномическо активиране (преходът от субтиикоуниреномическа потенциалност към субтиикоуниреномическа активност) е
процес на синергетично субтиикоуниреномическо разтягане (synergetic
subtiecounirenomic evolsion); други синоними на този процес са синергетична
субтиикоуниреномическа
екстензия*
(synergetic
subtiecounirenomic
extension), синергетична субтиикоуниреномическа еволвулсия* (synergetic
subtiecounirenomic evolvulsion), синергетична субтиикоуниреномическа деконвулсия* (synergetic subtiecounirenomic deconvulsion).
Според икономическата ингредиентност основни разповидности на субтиикоуниреномическата потенциалност са (1) усвояващата субтиикоуниреномическа потенциалност* (assimilating subtiecounirenomic potentiality)
[входната субтиикоуниреномическа потенциалност* (input subtiecounirenomic potentiality)] и (2) създаващата субтиикоуниреномическа
178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потенциалност* (giving subtiecounirenomic potentiality) [изходната субтиикоуниреномическа потенциалност* (output subtiecounirenomic potentiality)].
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
разновидности на субтиикоуниреномическата потенциалност са:
(1) уницентиталната субтиикоуниреномическа потенциалност*
(unicentital subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. уницентиталната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (unicentital assimilating
subtiecounirenomic potentiality) и уницентиталната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (unicentital giving subtiecounirenomic potentiality)};
(2) трансцентиталната субтиикоуниреномическа потенциалност*
(transcentital subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. трансцентиталната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (transcentital assimilating subtiecounirenomic potentiality) и трансцентиталната създаваща
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(transcentital
giving
subtiecounirenomic potentiality)};
(3) инцентиталната субтиикоуниреномическа потенциалност*
(incentital subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. инцентиталната усвояваща
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(incentital
assimilating
subtiecounirenomic potentiality) и инцентиталната създаваща субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(incentital
giving
subtiecounirenomic
potentiality)};
(4) центиталната субтиикоуниреномическа потенциалност* (centital
subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. центиталната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (centital assimilating subtiecounirenomic
potentiality) и центиталната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (centital giving subtiecounirenomic potentiality)}.
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
субтиикоуниреномическата потенциалност са:
(1) унисъзидателната субтиикоуниреномическа потенциалност*
(unimaking subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. унисъзидателната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (unimaking assimilating
subtiecounirenomic potentiality) и унисъзидателната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (unimaking giving subtiecounirenomic
potentiality)};
(2) съзидателната субтиикоуниреномическа потенциалност* (making
subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. съзидателната усвояваща субтиикоу179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномическа потенциалност* (making assimilating subtiecounirenomic
potentiality) и съзидателната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (making giving subtiecounirenomic potentiality)};
(3) изпълнителната субтиикоуниреномическа потенциалност*
(implementary subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. изпълнителната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (implementary assimilating
subtiecounirenomic potentiality) и изпълнителната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (implementary giving subtiecounirenomic
potentiality)};
(4) творческата субтиикоуниреномическа потенциалност* (creative
subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. творческата усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (creative assimilating subtiecounirenomic
potentiality) и творческата създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (creative giving subtiecounirenomic potentiality)};
(5) работната субтиикоуниреномическа потенциалност* (working
subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. работната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (working assimilating subtiecounirenomic
potentiality) и работната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (working giving subtiecounirenomic potentiality)};
(6) сътворителната субтиикоуниреномическа потенциалност* (creating subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. сътворителната усвояваща
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(creating
assimilating
subtiecounirenomic potentiality) и сътворителната създаваща субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(creating
giving
subtiecounirenomic
potentiality)}.
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на субтиикоуниреномическата потенциалност са:
(1) възпроизводствената субтиикоуниреномическа потенциалност*
(reproductional subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. възпроизводствената
усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (reproductional assimilating subtiecounirenomic potentiality) и възпроизводствената създаваща
субтиикоуниреномическа потенциалност* (reproductional giving subtiecounirenomic potentiality)};
(2) производствената субтиикоуниреномическа потенциалност*
(production subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. производствената усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (production assimilating
subtiecounirenomic potentiality) и производствената създаваща субтиикоуни180
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа потенциалност* (production giving subtiecounirenomic potentiality)};
(3) разменната субтиикоуниреномическа потенциалност* (exchange
subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. разменната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (exchange assimilating subtiecounirenomic
potentiality) и разменната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (exchange giving subtiecounirenomic potentiality)};
(4) разпределителната субтиикоуниреномическа потенциалност*
(distribution subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. разпределителната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (distribution assimilating
subtiecounirenomic potentiality) и разпределителната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (distribution giving subtiecounirenomic potentiality)};
(5) потребителната субтиикоуниреномическа потенциалност*
(consumption subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. потребителната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (consumption assimilating
subtiecounirenomic potentiality) и потребителната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (consumption giving subtiecounirenomic potentiality)};
(6) стопанствената субтиикоуниреномическа потенциалност*
(prosubtiecounirenomizing subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. стопанствената
усвояваща
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(prosubtiecounirenomizing assimilating subtiecounirenomic potentiality) и стопанствената
създаваща
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(prosubtiecounirenomizing giving subtiecounirenomic potentiality)};
(7) следпроизводствената субтиикоуниреномическа потенциалност*
(post-production subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. следпроизводствената
усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (post-production
assimilating subtiecounirenomic potentiality) и следпроизводствената създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (post-production giving subtiecounirenomic potentiality)};
(8) предипотребителната субтиикоуниреномическа потенциалност*
(before-consumption subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. предипотребителната усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (beforeconsumption assimilating subtiecounirenomic potentiality) и предипотребителната създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (beforeconsumption giving subtiecounirenomic potentiality)};
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) посредническата субтиикоуниреномическа потенциалност*
(intermediationary subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. посредническата усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (intermediationary
assimilating subtiecounirenomic potentiality) и посредническата създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (intermediationary giving subtiecounirenomic potentiality)};
(10) бизнес субтиикоуниреномическа потенциалност* (business
subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. бизнес усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (business assimilating subtiecounirenomic potentiality) и
бизнес създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (business
giving subtiecounirenomic potentiality)};
(11) алокативна субтиикоуниреномическа потенциалност* (allocative
subtiecounirenomic potentiality) {в т.ч. алокативна усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (allocative assimilating subtiecounirenomic
potentiality) и алокативна създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност* (allocative giving subtiecounirenomic potentiality)}.
СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ
(subtiecounirenomic potentiality) (ки) – във:
субтиикоуниреномическа потенциалност;
създаваща субтиикоуниреномическа потенциалност (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност);
усвояваща субтиикоуниреномическа потенциалност (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (subtiecounirenomic
ingredient) (ки) – във:
кинестичен
субтиикоуниреномически
ингредиент
(вж.
субтиикоуниреномическа дейност);
кинетичен субтиикоуниреномически ингредиент (вж. субтиикоуниреномическа дейност);
потенциален субтиикоуниреномически ингредиент (вж. субтиикоуниреномическа дейност).
СУБТИИНЦЕНТИТ (subtiincentite) (кд) – във:
запасов икокореномически субтиинцентит (същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово инцентитално икокореномическо
субтиучастие);
182

1399

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов икономически субтиинцентит (същото като запасова инцентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност);
запасов икореномически субтиинцентит (същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово инцентитално икореномическо субтиучастие);
запасов икотехномически субтиинцентит (същото като запасов инцентитален икотехномически субтипринос и като запасово икотехномическо
усърдие);
запасов икоуниреномически субтиинцентит (същото като запасова икоуниреномическа ценностност и като запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
изпълнителен икокореномически субтиинцентит (същото като изпълнителна икокореномическа феност и като изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие);
изпълнителен икономически субтиинцентит (същото като изпълнителна
инцентитална икономическа субтизначимост и като изпълнителна икономическа феност);
изпълнителен икореномически субтиинцентит (същото като изпълнителна икореномическа феност и като изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие);
изпълнителен икотехномически субтиинцентит (същото като изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос и като изпълнителна икотехномическа феност);
изпълнителен икоуниреномически субтиинцентит (същото като изпълнителна икоуниреномическа феност и като изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
икокореномически субтиинцентит (същото като икокореномическа феност и като инцентитално икокореномическо субтиучастие);
икономически субтиинцентит (същото като инцентитална икономическа
субтизначимост и като икономическа феност);
икореномически субтиинцентит (същото като икореномическа феност и
като инцентитално икореномическо субтиучастие);
икотехномически субтиинцентит (същото като инцентитален икотехномически субтипринос и като икотехномическа феност);
икоуниреномически субтиинцентит (същото като икоуниреномическа феност и като инцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен икокореномически субтиинцентит (същото като работна икокореномическа феност и като работно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
работен икономически субтиинцентит (същото като работна инцентитална икономическа субтизначимост и като работна икономическа феност);
работен икореномически субтиинцентит (същото като работна икореномическа феност и като работно инцентитално икореномическо субтиучастие);
работен икотехномически субтиинцентит (същото като работен инцентитален икотехномически субтипринос и като работна икотехномическа феност);
работен икоуниреномически субтиинцентит (същото като работна икоуниреномическа феност и като работно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие);
субстатен икокореномически субтиинцентит (същото като субстатна
икокореномическа ценностност и като субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
субстатен икономически субтиинцентит (същото като субстатна инцентитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа
ценност);
субстатен икореномически субтиинцентит (същото като субстатна
икореномическа ценностност и като субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие);
субстатен икотехномически субтиинцентит (същото като субстатен
инцентитален икотехномически субтипринос и като субстатно икотехномическо усърдие);
субстатен икоуниреномически субтиинцентит (същото като субстатна
икоуниреномическа ценностност и като субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
сустатантен икокореномически субтиинцентит (същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно инцентитално
икокореномическо субтиучастие);
сустатантен икономически субтиинцентит (същото като сустатантна
инцентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икореномически субтиинцентит (същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие);
сустатантен икотехномически субтиинцентит (същото като сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос и като сустатантно икотехномическо усърдие);
сустатантен икоуниреномически субтиинцентит (същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантно инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие);
сустатитен икокореномически субтиинцентит (същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
сустатитен икономически субтиинцентит (същото като сустатитна
инцентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност);
сустатитен икореномически субтиинцентит (същото като сустатитна
икореномическа ценностност и като сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие);
сустатитен икотехномически субтиинцентит (същото като сустатитен
инцентитален икотехномически субтипринос и като сустатитно икотехномическо усърдие);
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит (същото като сустатитна икоуниреномическа ценностност и като сустатитно инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие);
съзидателен икокореномически субтиинцентит (същото като съзидателна икокореномическа феност и като съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие);
съзидателен икономически субтиинцентит (същото като съзидателна
инцентитална икономическа субтизначимост и като съзидателна икономическа феност);
съзидателен икореномически субтиинцентит (същото като съзидателна
икореномическа феност и като съзидателно инцентитално икореномическо
субтиучастие);
съзидателен икотехномически субтиинцентит (същото като съзидателен
инцентитален икотехномически субтипринос и като съзидателна икотехномическа феност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен икоуниреномически субтиинцентит (същото като съзидателна икоуниреномическа феност и като съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
сътворителен икокореномически субтиинцентит (същото като сътворителна икокореномическа феност и като сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икономически субтиинцентит (същото като сътворителна
инцентитална икономическа субтизначимост и като сътворителна икономическа феност);
сътворителен икореномически субтиинцентит (същото като сътворителна икореномическа феност и като сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие);
сътворителен икотехномически субтиинцентит (същото като сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос и като сътворителна
икотехномическа феност);
сътворителен икоуниреномически субтиинцентит (същото като сътворителна икоуниреномическа феност и като сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
творчески икокореномически субтиинцентит (същото като творческа
икокореномическа феност и като творческо инцентитално икокореномическо
субтиучастие);
творчески икономически субтиинцентит (същото като творческа инцентитална икономическа субтизначимост и като творческа икономическа феност);
творчески икореномически субтиинцентит (същото като творческа икореномическа феност и като творческо инцентитално икореномическо субтиучастие);
творчески икотехномически субтиинцентит (същото като творчески инцентитален икотехномически субтипринос и като творческа икотехномическа феност);
творчески икоуниреномически субтиинцентит (същото като творческа
икоуниреномическа феност и като творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически субтиинцентит (същото като унисъзидателна икокореномическа феност и като унисъзидателно инцентитално
икокореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икономически субтиинцентит (същото като унисъзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателна
икономическа феност);
унисъзидателен икореномически субтиинцентит (същото като унисъзидателна икореномическа феност и като унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икотехномически субтиинцентит (същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателна
икотехномическа феност);
унисъзидателен икоуниреномически субтиинцентит (същото като унисъзидателна икоуниреномическа феност и като унисъзидателно инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие).
СУБТИИСТИНА (subtitruth /subtiverity/) (кд) – във:
икономическа субтиистина (същото като субективна икономическа истина);
СУБТИИСТИННОСТ (subtiveracity) (кд) – във:
икономическа субтиистинност (същото като субективирана икономическа истинност);
СУБТИНЕОБХОДИМОСТ (subtiindispensability) (кд) – във:
икономическа субтинеобходимост (същото като субективирана икономическа необходимост);
СУБТИОБЕКТИВИТ (obtiobjectivit) (кд) – във:
запасов икотехномически субтиобективит (вж. запасов икотехномически обективит);
изпълнителен икотехномически субтиобективит (вж. изпълнителен
икотехномически обективит);
икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит);
работен икотехномически субтиобективит (вж. работен икотехномически обективит);
субстатен икотехномически субтиобективит (вж. субстатен икотехномически обективит);
сустатантен икотехномически субтиобективит (вж. сустатантен икотехномически обективит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икотехномически субтиобективит (вж. сустатитен икотехномически обективит);
съзидателен икотехномически субтиобективит (вж. съзидателен икотехномически обективит);
сътворителен икотехномически субтиобективит (вж. сътворителен
икотехномически обективит);
творчески икотехномически субтиобективит (вж. творчески икотехномически обективит);
унисъзидателен икотехномически субтиобективит (вж. унисъзидателен
икотехномически обективит).
СУБТИОСЪЩЕСТВЕНОСТ (subtiimplementationality) (кд) – във:
икономическа субтиосъщественост (същото като субективирана икономическа осъщественост);
СУБТИОСЪЩЕСТВИМОСТ (subtifeasibility) (кд) – във:
икономическа субтиосъществимост (същото като субективирана икономическа осъществимост);
СУБТИПРИНОС (subticontribution) (кд) – във:
запасов икотехномически субтипринос;
запасов инцентитален икотехномическа субтипринос;
запасов трансцентитален икотехномическа субтипринос;
запасов уницентитален икотехномическа субтипринос;
запасов центитален икотехномическа субтипринос;
изпълнителен икотехномически субтипринос;
изпълнителен инцентитален икотехномическа субтипринос;
изпълнителен трансцентитален икотехномическа субтипринос;
изпълнителен уницентитален икотехномическа субтипринос;
изпълнителен центитален икотехномическа субтипринос;
икотехномически субтипринос;
инцентитален икотехномическа субтипринос;
работен икотехномически субтипринос;
работен инцентитален икотехномическа субтипринос;
работен трансцентитален икотехномическа субтипринос;
работен уницентитален икотехномическа субтипринос;
работен центитален икотехномическа субтипринос;
субстатен икотехномически субтипринос;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатен инцентитален икотехномическа субтипринос;
субстатен трансцентитален икотехномическа субтипринос;
субстатен уницентитален икотехномическа субтипринос;
субстатен центитален икотехномическа субтипринос;
сустатантен икотехномически субтипринос;
сустатантен инцентитален икотехномическа субтипринос;
сустатантен трансцентитален икотехномическа субтипринос;
сустатантен уницентитален икотехномическа субтипринос;
сустатантен центитален икотехномическа субтипринос;
сустатитен икотехномически субтипринос;
сустатитен инцентитален икотехномическа субтипринос;
сустатитен трансцентитален икотехномическа субтипринос;
сустатитен уницентитален икотехномическа субтипринос;
сустатитен центитален икотехномическа субтипринос;
съзидателен икотехномически субтипринос;
съзидателен инцентитален икотехномическа субтипринос;
съзидателен трансцентитален икотехномическа субтипринос;
съзидателен уницентитален икотехномическа субтипринос;
съзидателен центитален икотехномическа субтипринос;
сътворителен икотехномически субтипринос;
сътворителен инцентитален икотехномическа субтипринос;
сътворителен трансцентитален икотехномическа субтипринос;
сътворителен уницентитален икотехномическа субтипринос;
сътворителен центитален икотехномическа субтипринос;
творчески икотехномически субтипринос;
творчески инцентитален икотехномическа субтипринос;
творчески трансцентитален икотехномическа субтипринос;
творчески уницентитален икотехномическа субтипринос;
творчески центитален икотехномическа субтипринос;
трансцентитален икотехномическа субтипринос;
унисъзидателен икотехномически субтипринос;
унисъзидателен инцентитален икотехномическа субтипринос;
унисъзидателен трансцентитален икотехномическа субтипринос;
унисъзидателен уницентитален икотехномическа субтипринос;
унисъзидателен центитален икотехномическа субтипринос;
уницентитален икотехномическа субтипринос;
центитален икотехномическа субтипринос.
189

1406

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБТИСЛУЧАЙНОСТ (subtiaccident) (кд) – във:
икономическа субтислучайност (същото като субективирана икономическа случайност);
СУБТИСУБЕКТИВИТ (subtiobjectivit) (кд) – във:
запасов икотехномически субтисубективит (вж. запасов икономически
субективит);
изпълнителен икотехномически субтисубективит (вж. изпълнителен
икономически субективит);
икотехномически субтисубективит (вж. икономически субективит);
работен икотехномически субтисубективит (вж. работен икономически
субективит);
субстатен икотехномически субтисубективит (вж. субстатен икономически субективит);
сустатантен икотехномически субтисубективит (вж. сустатантен икономически субективит);
сустатитен икотехномически субтисубективит (вж. сустатитен икономически субективит);
съзидателен икотехномически субтисубективит (вж. съзидателен икономически субективит);
сътворителен икотехномически субтисубективит (вж. сътворителен
икономически субективит);
творчески икотехномически субтисубективит (вж. творчески икономически субективит);
унисъзидателен икотехномически субтисубективит (вж. унисъзидателен икономически субективит).
СУБТИСУБСТАНТИТ (subtisubstantite) (кд) – във:
запасов икокореномически субтисубстантит (същото като запасов икокореномически субтит и като запасово икокореномическо субтиучастие).
запасов икореномически субтисубстантит (същото като запасов икореномически субтит и като запасово икореномическо субтиучастие).
запасов икоуниреномически субтисубстантит (същото като запасов икоуниреномически субтит и запасово икоуниреномическо субтиучастие);
изпълнителен икокореномически субтисубстантит (същото като изпълнителен икокореномически субтит и като като изпълнително икокореномическо субтиучастие).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителен икореномически субтисубстантит (същото като изпълнителен икореномически субтит и като като изпълнително икореномическо субтиучастие).
изпълнителен икоуниреномически субтисубстантит (същото като изпълнителен икоуниреномически субтит и като изпълнително икоуниреномическо
субтиучастие);
икокореномически субтисубстантит (същото като икокореномически
субтити и като икокореномическо субтиучастие).
икореномически субтисубстантит (същото като икореномически субтит
и като икореномическо субтиучастие).
икоуниреномически субтисубстантит (същото като икореномически субтит и като икоуниреномическо субтиучастие).
работен икокореномически субтисубстантит (същото като работен
икокореномически субтити като работно икокореномическо субтиучастие).
работен икореномически субтисубстантит (същото като работен икореномически субтит и като работно икореномическо субтиучастие).
работен икоуниреномически субтисубстантит (същото като работен
икоуниреномически субтит и като работно икоуниреномическо субтиучастие);
субстатен икокореномически субтисубстантит (същото като субстатен
икокореномически субтит и като субстатно икокореномическо субтиучастие).
субстатен икореномически субтисубстантит (същото като субстатен
икореномически субтит и като субстатно икореномическо субтиучастие).
субстатен икоуниреномически субтисубстантит (същото като субстатен икоуниреномически субтит и като субстатно икоуниреномическо субтиучастие);
сустатантен икокореномически субтисубстантит (същото като сустатантен икокореномически субтит и като сустатантно икоореномическо
субтиучастие).
сустатантен икореномически субтисубстантит (същото като сустатантен икореномически субтит и като сустатантно икореномическо субтиучастие).
сустатантен икоуниреномически субтисубстантит (същото като сустатантен икоуниреномически субтит и като сустатантно икоуниреномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икокореномически субтисубстантит (същото като сустатитен икокореномически субтит и като сустатитно икокореномическо субтиучастие).
сустатитен икореномически субтисубстантит (същото като сустатитен икореномически субтит и като сустатитно икореномическо субтиучастие).
сустатитен икоуниреномически субтисубстантит (същото като сустатитно икоуниреномическо субтиучастие и като сустатитно икоуниреномическо субтиучастие);
съзидателен икокореномически субтисубстантит (същото като съзидателен икокореномически субтит и като съзидателно икокореномическо субтиучастие).
съзидателен икореномически субтисубстантит (същото като съзидателен икореномически субтит и като съзидателно икореномическо субтиучастие).
съзидателен икоуниреномически субтисубстантит (същото като съзидателен икоуниреномически субтит и като съзидателно икоуниреномическо
субтиучастие);
сътворителен икокореномически субтисубстантит (същото като сътворителен икокореномически субтит и като сътворително икокореномическо
субтиучастие).
сътворителен икореномически субтисубстантит (същото като сътворителен икореномически субтит и като сътворително икореномическо
субтиучастие).
сътворителен икоуниреномически субтисубстантит (същото като сътворителен икоуниреномически субтит и като сътворително икоуниреномическо субтиучастие);
творчески икокореномически субтисубстантит (същото като творчески
икокореномически субтит и като творческо икокореномическо субтиучастие).
творчески икореномически субтисубстантит (същото като творчески
икореномически субтит и като творческо икореномическо субтиучастие).
творчески икоуниреномически субтисубстантит (същото като творчески
икоуниреномически субтит и като творческо икоуниреномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икокореномически субтисубстантит (същото като унисъзидателен икокореномически субтит и като унисъзидателно икокореномическо субтиучастие).
унисъзидателен икореномически субтисубстантит (същото като унисъзидателен икореномически субтит и като унисъзидателно икореномическо
субтиучастие).
унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит (същото като унисъзидателен икоуниреномически субтит и като унисъзидателно икоуниреномическо субтиучастие).
СУБТИТ (subtite) (кд) – във:
запасов икокореномически субтит.
запасов икореномически субтит.
запасов икоуниреномически субтит.
изпълнителен икокореномически субтит.
изпълнителен икореномически субтит.
изпълнителен икоуниреномически субтит.
икокореномически субтит.
икореномически субтит.
икоуниреномически субтит.
работен икокореномически субтит.
работен икореномически субтит.
работен икоуниреномически субтит.
субстатен икокореномически субтит.
субстатен икореномически субтит.
субстатен икоуниреномически субтит.
сустатантен икокореномически субтит.
сустатантен икореномически субтит.
сустатантен икоуниреномически субтит.
сустатитен икокореномически субтит.
сустатитен икореномически субтит.
сустатитен икоуниреномически субтит.
съзидателен икокореномически субтит.
съзидателен икореномически субтит.
съзидателен икоуниреномически субтит.
сътворителен икокореномически субтит.
сътворителен икореномически субтит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен икоуниреномически субтит.
творчески икокореномически субтит.
творчески икореномически субтит.
творчески икоуниреномически субтит.
унисъзидателен икокореномически субтит.
унисъзидателен икореномически субтит.
унисъзидателен икоуниреномически субтит.
СУБТИТЕНДЕНЦИЯ (subtitrend) (кд) – във:
икономическа субтитенденция (същото като субективирана икономическа тенденция);
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ (subtitranscentite) (кд) – във:
запасов икокореномически субтитрансцентит (същото като запасова
икокореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
запасов икономически субтитрансцентит (същото като запасова трансцентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа
ценност);
запасов икореномически субтитрансцентит (същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово трансцентитално икореномическо
субтиучастие);
запасов икотехномически субтитрансцентит (същото като запасов
трансцентитален икотехномически субтипринос и като запасово икотехномическо усърдие);
запасов икоуниреномически субтитрансцентит (същото като запасова
икоуниреномическа ценностност и като запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
изпълнителен икокореномически субтитрансцентит (същото като изпълнителна икокореномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
изпълнителен икономически субтитрансцентит (същото като изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост и като изпълнителна
икономическа ценност);
изпълнителен икореномически субтитрансцентит (същото като изпълнителна икореномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнителен икотехномически субтитрансцентит (същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически субтипринос и като изпълнително икотехномическо усърдие);
изпълнителен икоуниреномически субтитрансцентит (същото като изпълнителна икоуниреномическа ценностност и като изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
икокореномически субтитрансцентит (същото като икокореномическа
ценностност и като трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
икономически субтитрансцентит (същото като трансцентитална икономическа субтизначимост и като икономическа ценност);
икореномически субтитрансцентит (същото като икореномическа ценностност и като трансцентитално икореномическо субтиучастие);
икотехномически субтитрансцентит (същото като трансцентитален
икотехномически субтипринос и като икотехномическо усърдие);
икоуниреномически субтитрансцентит (същото като икоуниреномическа
ценностност и като трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
работен икокореномически субтитрансцентит (същото като работна
икокореномическа ценностност и като работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
работен икономически субтитрансцентит (същото като работна трансцентитална икономическа субтизначимост и като работна икономическа
ценност);
работен икореномически субтитрансцентит (същото като работна икореномическа ценностност и като работно трансцентитално икореномическо
субтиучастие);
работен икотехномически субтитрансцентит (същото като работен
трансцентитален икотехномически субтипринос и като работно икотехномическо усърдие);
работен икоуниреномически субтитрансцентит (същото като работна
икоуниреномическа ценностност и като работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
субстатен икокореномически субтитрансцентит (същото като субстатна икокореномическа ценностност и като субстатно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие);
субстатен икономически субтитрансцентит (същото като субстатна
трансцентитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа ценност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатен икореномически субтитрансцентит (същото като субстатна
икореномическа ценностност и като субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие);
субстатен икотехномически субтитрансцентит (същото като субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос и като субстатно икотехномическо усърдие);
субстатен икоуниреномически субтитрансцентит (същото като субстатна икоуниреномическа ценностност и като субстатно трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие);
сустатантен икокореномически субтитрансцентит (същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
сустатантен икономически субтитрансцентит (същото като сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност);
сустатантен икореномически субтитрансцентит (същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално
икореномическо субтиучастие);
сустатантен икотехномически субтитрансцентит (същото като сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатантно икотехномическо усърдие);
сустатантен икоуниреномически субтитрансцентит (същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
сустатитен икокореномически субтитрансцентит (същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие);
сустатитен икономически субтитрансцентит (същото като сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност);
сустатитен икореномически субтитрансцентит (същото като сустатитна икореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално
икореномическо субтиучастие);
сустатитен икотехномически субтитрансцентит (същото като сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатитно
икотехномическо усърдие);
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до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит (същото като сустатитна икоуниреномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
съзидателен икокореномически субтитрансцентит (същото като съзидателна икокореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
съзидателен икономически субтитрансцентит (същото като съзидателна
трансцентитална икономическа субтизначимост и като съзидателна икономическа ценност);
съзидателен икореномически субтитрансцентит (същото като съзидателна икореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално
икореномическо субтиучастие);
съзидателен икотехномически субтитрансцентит (същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и като съзидателно
икотехномическо усърдие);
съзидателен икоуниреномически субтитрансцентит (същото като съзидателна икоуниреномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
сътворителен икокореномически субтитрансцентит (същото като сътворителна икокореномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икономически субтитрансцентит (същото като сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сътворителна
икономическа ценност);
сътворителен икореномически субтитрансцентит (същото като сътворителна икореномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие);
сътворителен икотехномически субтитрансцентит (същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сътворително икотехномическо усърдие);
сътворителен икоуниреномически субтитрансцентит (същото като сътворителна икоуниреномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
творчески икокореномически субтитрансцентит (същото като творческа икокореномическа ценностност и като творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творчески икономически субтитрансцентит (същото като творческа
трансцентитална икономическа субтизначимост и като творческа икономическа ценност);
творчески икореномически субтитрансцентит (същото като творческа
икореномическа ценностност и като творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие);
творчески икотехномически субтитрансцентит (същото като творчески
трансцентитален икотехномически субтипринос и като творческо икотехномическо усърдие);
творчески икоуниреномически субтитрансцентит (същото като творческа икоуниреномическа ценностност и като творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически субтитрансцентит (същото като унисъзидателна икокореномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икономически субтитрансцентит (същото като унисъзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателна икономическа ценност);
унисъзидателен икореномически субтитрансцентит (същото като унисъзидателна икореномическа ценностност и като унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икотехномически субтитрансцентит (същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателно икотехномическо усърдие);
унисъзидателен икоуниреномически субтитрансцентит (същото като
унисъзидателна икоуниреномическа ценностност и като унисъзидателно
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие).
СУБТИУНИЦЕНТИТ (subtiunicentite) (кд) – във:
запасов икокореномически субтиуницентит (същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие);
запасов икономически субтиуницентит (същото като запасова уницентитална икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов икореномически субтиуницентит (същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово уницентитално икореномическо субтиучастие);
запасов икотехномически субтиуницентит (същото като запасов уницентитален икотехномически субтипринос и като запасово икотехномическо
усърдие);
запасов икоуниреномически субтиуницентит (същото като запасова икоуниреномическа ценностност и като запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие);
изпълнителен икокореномически субтиуницентит (същото като изпълнителен икокореномически диспотит и като изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие);
изпълнителен икономически субтиуницентит (същото като изпълнителен
уницентитална икономическа субтизначимост и като изпълнителен икономически диспотит);
изпълнителен икореномически субтиуницентит (същото като изпълнителен икореномически диспотит и като изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие);
изпълнителен икотехномически субтиуницентит (същото като изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос и като изпълнителен
икотехномически диспотит);
изпълнителен икоуниреномически субтиуницентит (същото като изпълнителен икоуниреномически диспотит и като изпълнително уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие);
икокореномически субтиуницентит (същото като икокореномически диспотит и като уницентитално икокореномическо субтиучастие);
икономически субтиуницентит (същото като уницентитална икономическа субтизначимост и като икономически диспотит);
икореномически субтиуницентит (същото като икореномически диспотит и като уницентитално икореномическо субтиучастие);
икотехномически субтиуницентит (същото като уницентитален икотехномически субтипринос и като икотехномически диспотит);
икоуниреномически субтиуницентит (същото като икоуниреномически
диспотит и като уницентитално икоуниреномическо субтиучастие);
работен икокореномически субтиуницентит (същото като работен икокореномически диспотит и като работно уницентитално икокореномическо
субтиучастие);
199

1416

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен икономически субтиуницентит (същото като работен уницентитална икономическа субтизначимост и като работен икономически диспотит);
работен икореномически субтиуницентит (същото като работен икореномически диспотит и като работно уницентитално икореномическо субтиучастие);
работен икотехномически субтиуницентит (същото като работен уницентитален икотехномически субтипринос и като работен икотехномически
диспотит);
работен икоуниреномически субтиуницентит (същото като работен икоуниреномически диспотит и като работно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие);
субстатен икокореномически субтиуницентит (същото като субстатна
икокореномическа ценностност и като субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие);
субстатен икономически субтиуницентит (същото като субстатна уницентитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа
ценност);
субстатен икореномически субтиуницентит (същото като субстатна
икореномическа ценностност и като субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие);
субстатен икотехномически субтиуницентит (същото като субстатен
уницентитален икотехномически субтипринос и като субстатно икотехномическо усърдие);
субстатен икоуниреномически субтиуницентит (същото като субстатна
икоуниреномическа ценностност и като субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие);
сустатантен икокореномически субтиуницентит (същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно уницентитално
икокореномическо субтиучастие);
сустатантен икономически субтиуницентит (същото като сустатантна
уницентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност);
сустатантен икореномически субтиуницентит (същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икотехномически субтиуницентит (същото като сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос и като сустатантно
икотехномическо усърдие);
сустатантен икоуниреномически субтиуницентит (същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие);
сустатитен икокореномически субтиуницентит (същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно уницентитално
икокореномическо субтиучастие);
сустатитен икономически субтиуницентит (същото като сустатитна
уницентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност);
сустатитен икореномически субтиуницентит (същото като сустатитна
икореномическа ценностност и като сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие);
сустатитен икотехномически субтиуницентит (същото като сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос и като сустатитно икотехномическо усърдие);
сустатитен икоуниреномически субтиуницентит (същото като сустатитна икоуниреномическа ценностност и като сустатитно уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие);
съзидателен икокореномически субтиуницентит (същото като съзидателен икокореномически диспотит и като съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие);
съзидателен икономически субтиуницентит (същото като съзидателен
уницентитална икономическа субтизначимост и като съзидателен
икономически диспотит);
съзидателен икореномически субтиуницентит (същото като съзидателен
икореномически диспотит и като съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие);
съзидателен икотехномически субтиуницентит (същото като съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос и като съзидателен икотехномически диспотит);
съзидателен икоуниреномически субтиуницентит (същото като съзидателен икоуниреномически диспотит и като съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен икокореномически субтиуницентит (същото като сътворителен икокореномически диспотит и като сътворително уницентитално
икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икономически субтиуницентит (същото като сътворителен уницентитална икономическа субтизначимост и като сътворителен икономически диспотит);
сътворителен икореномически субтиуницентит (същото като сътворителен икореномически диспотит и като сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие);
сътворителен икотехномически субтиуницентит (същото като сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос и като сътворителен
икотехномически диспотит);
сътворителен икоуниреномически субтиуницентит (същото като сътворителен икоуниреномически диспотит и като сътворително уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие);
творчески икокореномически субтиуницентит (същото като творчески
икокореномически диспотит и като творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие);
творчески икономически субтиуницентит (същото като творчески уницентитална икономическа субтизначимост и като творчески икономически
диспотит);
творчески икореномически субтиуницентит (същото като творчески
икореномически диспотит и като творческо уницентитално икореномическо
субтиучастие);
творчески икотехномически субтиуницентит (същото като творчески
уницентитален икотехномически субтипринос и като творчески икотехномически диспотит);
творчески икоуниреномически субтиуницентит (същото като творчески
икоуниреномически диспотит и като творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически субтиуницентит (същото като унисъзидателен икокореномически диспотит и като унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икономически субтиуницентит (същото като унисъзидателен уницентитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателен
икономически диспотит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икореномически субтиуницентит (същото като унисъзидателен икореномически диспотит и като унисъзидателно уницентитално
икореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икотехномически субтиуницентит (същото като унисъзидателен уницентитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателен икотехномически диспотит);
унисъзидателен икоуниреномически субтиуницентит (същото като унисъзидателен икоуниреномически диспотит и като унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие).
СУБТИУЧАСТИЕ (subtiparticipation (subtishare)) (кд) – във:
запасово икокореномическо субтиучастие;
запасово икореномическо субтиучастие;
запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие;
запасово инцентитално икореномическо субтиучастие;
запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие;
запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие;
запасово уницентитално икореномическо субтиучастие;
запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
запасово центитално икокореномическо субтиучастие;
запасово центитално икореномическо субтиучастие;
запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително икокореномическо субтиучастие;
изпълнително икореномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително трансцентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икокореномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изпълнително центитално икореномическо субтиучастие;
изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие;
икокореномическо субтиучастие;
икореномическо субтиучастие;
икоуниреномическо запасово субтиучастие;
икоуниреномическо изпълнително субтиучастие;
икоуниреномическо работно субтиучастие;
икоуниреномическо субстатно субтиучастие;
икоуниреномическо субтиучастие;
икоуниреномическо сустатантно субтиучастие;
икоуниреномическо сустатитно субтиучастие;
икоуниреномическо съзидателно субтиучастие;
икоуниреномическо сътворително субтиучастие;
икоуниреномическо творческо субтиучастие;
икоуниреномическо унисъзидателно субтиучастие;
инцентитално икокореномическо субтиучастие;
инцентитално икореномическо субтиучастие;
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
работно икокореномическо субтиучастие;
работно икореномическо субтиучастие;
работно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
работно инцентитално икореномическо субтиучастие;
работно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
работно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
работно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
работно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
работно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
работно уницентитално икореномическо субтиучастие;
работно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
работно центитално икокореномическо субтиучастие;
работно центитално икореномическо субтиучастие;
работно центитално икоуниреномическо субтиучастие;
субстатно икокореномическо субтиучастие;
субстатно икореномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие;
субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
субстатно центитално икокореномическо субтиучастие;
субстатно центитално икореномическо субтиучастие;
субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно икокореномическо субтиучастие;
сустатантно икореномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно центитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатитно икокореномическо субтиучастие;
сустатитно икореномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно центитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно икокореномическо субтиучастие;
съзидателно икореномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно центитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително икокореномическо субтиучастие;
сътворително икореномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително центитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително центитално икореномическо субтиучастие;
сътворително центитално икоуниреномическо субтиучастие;
творческо икокореномическо субтиучастие;
творческо икореномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икореномическо субтиучастие;
творческо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
творческо трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
творческо трансцентитално икореномическо субтиучастие;
творческо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икокореномическо субтиучастие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческо уницентитално икореномическо субтиучастие;
творческо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
творческо центитално икокореномическо субтиучастие;
творческо центитално икореномическо субтиучастие;
творческо центитално икоуниреномическо субтиучастие;
трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
трансцентитално икореномическо субтиучастие;
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
унисъзидателно центитално икокореномическо субтиучастие;
унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие;
унисъзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие;
уницентитално икокореномическо субтиучастие;
уницентитално икореномическо субтиучастие;
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
центитално икокореномическо субтиучастие;
центитално икореномическо субтиучастие;
центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУБТИЦЕНТИТ (subticentite) (кд) – във:
запасов икокореномически субтицентит (същото като запасова икокореномическа ценностност и като запасово центитално икокореномическо субтиучастие);
запасов икономически субтицентит (същото като запасова центитална
икономическа субтизначимост и като запасова икономическа ценност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------запасов икореномически субтицентит (същото като запасова икореномическа ценностност и като запасово центитално икореномическо субтиучастие);
запасов икотехномически субтицентит (същото като запасов центитален икотехномически субтипринос и като запасово икотехномическо усърдие);
запасов икоуниреномически субтицентит (същото като запасова икоуниреномическа ценностност и като запасово центитално икоуниреномическо
субтиучастие);
изпълнителен икокореномически субтицентит (същото като изпълнителен икокореномически диспотант и като изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие);
изпълнителен икономически субтицентит (същото като наизпълнителна
центитална икономическа субтизначимост и като изпълнителен икономически диспотант);
изпълнителен икореномически субтицентит (същото като изпълнителен
икореномически диспотант и като изпълнително центитално икореномическо
субтиучастие);
изпълнителен икотехномически субтицентит (същото като изпълнителен
центитален икотехномически субтипринос и като изпълнителен икотехномически диспотант);
изпълнителен икоуниреномически субтицентит (същото като изпълнителен икоуниреномически диспотант и като изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие);
икокореномически субтицентит (същото като икокореномически диспотант и като центитално икокореномическо субтиучастие);
икономически субтицентит (същото като центитална икономическа
субтизначимост и като икономически диспотант);
икореномически субтицентит (същото като икореномически диспотант и
като центитално икореномическо субтиучастие);
икотехномически субтицентит (същото като центитален икотехномически субтипринос и като икотехномически диспотант);
икоуниреномически субтицентит (същото като икоуниреномически диспотант и като центитално икоуниреномическо субтиучастие);
работен икокореномически субтицентит (същото като работен икокореномически диспотант и като работно центитално икокореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работен икономически субтицентит (същото като наработна центитална икономическа субтизначимост и като работен икономически диспотант);
работен икореномически субтицентит (същото като работен икореномически диспотант и като работно центитално икореномическо субтиучастие);
работен икотехномически субтицентит (същото като работен центитален икотехномически субтипринос и като работен икотехномически диспотант);
работен икоуниреномически субтицентит (същото като работен икоуниреномически диспотант и като работно центитално икоуниреномическо субтиучастие);
субстатен икокореномически субтицентит (същото като субстатна
икокореномическа ценностност и като субстатно центитално икокореномическо субтиучастие);
субстатен икономически субтицентит (същото като субстатна центитална икономическа субтизначимост и като субстатна икономическа ценност);
субстатен икореномически субтицентит (същото като субстатна икореномическа ценностност и като субстатно центитално икореномическо
субтиучастие);
субстатен икотехномически субтицентит (същото като субстатен центитален икотехномически субтипринос и като субстатно икотехномическо
усърдие);
субстатен икоуниреномически субтицентит (същото като субстатна
икоуниреномическа ценностност и като субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие);
сустатантен икокореномически субтицентит (същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие);
сустатантен икономически субтицентит (същото като сустатантна
центитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност);
сустатантен икореномически субтицентит (същото като сустатантна
икореномическа ценностност и като сустатантно центитално икореномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икотехномически субтицентит (същото като сустатантен
центитален икотехномически субтипринос и като сустатантно икотехномическо усърдие);
сустатантен икоуниреномически субтицентит (същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие);
сустатитен икокореномически субтицентит (същото като сустатитна
икокореномическа ценностност и като сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие);
сустатитен икономически субтицентит (същото като сустатитна центитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа
ценност);
сустатитен икореномически субтицентит (същото като сустатитна
икореномическа ценностност и като сустатитно центитално икореномическо субтиучастие);
сустатитен икотехномически субтицентит (същото като сустатитен
центитален икотехномически субтипринос и като сустатитно икотехномическо усърдие);
сустатитен икоуниреномически субтицентит (същото като сустатитна
икоуниреномическа ценностност и като сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие);
съзидателен икокореномически субтицентит (същото като съзидателен
икокореномически диспотант и като съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие);
съзидателен икономически субтицентит (същото като насъзидателна
центитална икономическа субтизначимост и като съзидателен икономически
диспотант);
съзидателен икореномически субтицентит (същото като съзидателен
икореномически диспотант и като съзидателно центитално икореномическо
субтиучастие);
съзидателен икотехномически субтицентит (същото като съзидателен
центитален икотехномически субтипринос и като съзидателен икотехномически диспотант);
съзидателен икоуниреномически субтицентит (същото като съзидателен
икоуниреномически диспотант и като съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен икокореномически субтицентит (същото като сътворителен икокореномически диспотант и като сътворително центитално икокореномическо субтиучастие);
сътворителен икономически субтицентит (същото като насътворителна
центитална икономическа субтизначимост и като сътворителен икономически диспотант);
сътворителен икореномически субтицентит (същото като сътворителен
икореномически диспотант и като сътворително центитално икореномическо субтиучастие);
сътворителен икотехномически субтицентит (същото като сътворителен центитален икотехномически субтипринос и като сътворителен
икотехномически диспотант);
сътворителен икоуниреномически субтицентит (същото като сътворителен икоуниреномически диспотант и като сътворително центитално икоуниреномическо субтиучастие);
творчески икокореномически субтицентит (същото като творчески икокореномически диспотант и като творческо центитално икокореномическо
субтиучастие);
творчески икономически субтицентит (същото като натворческа центитална икономическа субтизначимост и като творчески икономически диспотант);
творчески икореномически субтицентит (същото като творчески икореномически диспотант и като творческо центитално икореномическо субтиучастие);
творчески икотехномически субтицентит (същото като творчески центитален икотехномически субтипринос и като творчески икотехномически
диспотант);
творчески икоуниреномически субтицентит (същото като творчески икоуниреномически диспотант и като творческо центитално икоуниреномическо
субтиучастие);
унисъзидателен икокореномически субтицентит (същото като унисъзидателен икокореномически диспотант и като унисъзидателно центитално
икокореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икономически субтицентит (същото като наунисъзидателна центитална икономическа субтизначимост и като унисъзидателен
икономически диспотант);
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File: от СУБТИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ
до СУБТИЦЕНТИТ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисъзидателен икореномически субтицентит (същото като унисъзидателен икореномически диспотант и като унисъзидателно центитално икореномическо субтиучастие);
унисъзидателен икотехномически субтицентит (същото като унисъзидателен центитален икотехномически субтипринос и като унисъзидателен
икотехномически диспотант);
унисъзидателен икоуниреномически субтицентит (същото като унисъзидателен икоуниреномически диспотант и като унисъзидателно центитално
икоуниреномическо субтиучастие).
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed bitensivity of the economic growth), субдостатъчен битензитет
на икономическия растеж, (*) – битензитет на икономическия растеж bi <
0,5y, който е общо понятие за субутвърден фитензитет на икономическия
растеж и субутвърден котензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено участие fi < 0,5y на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено участие co < 0,5y на
някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж)
фактор растежа в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на субпреобладаващия битензитет на икономическия растеж, субцялостния битензитет на икономическия растеж и субхипергенния битензитет на икономическия растеж. Частното между субутвърдения битензитет и темпа на растежа е субутвърдената битензивност на икономическия растеж BI < 0,5. Съставки на утвърдения битензитет са миноритарният битензитет на икономическия растеж, безналичният битензитет
на икономическия растеж, дебитензитета на икономическия растеж.
Форми на проявление на субутвърдения битензитет (вж. икономическа
форма) са субутвърденият хомеотензитет на икономическия растеж, субутвърденият креатензитет на икономическия растеж, субутвърденият
ретензитет на икономическия растеж, субутвърденият битертензитет на
икономическия растеж. Разновидности на субутвърдения битензитет са още
субутвърденият битензитет на продуктовия икономически растеж*
(subconfirmed bitensivity of the product economic growth), субутвърденият битензитет на факторовия икономически растеж* (subconfirmed bitensivity
of the factor economic growth), субутвърденият битензитет на полезностния икономически растеж* (subconfirmed bitensivity of the utility economic
growth), субутвърденият битензитет на стойностния икономически растеж* (subconfirmed bitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
1
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен битензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant
bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения
постоянен фитензитет и субутвърдения постоянен котензитет на растежа и е
понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден променлив
битензитет на икономическия растеж* (subconfirmed variable bitensivity of
the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения променлив фитензитет и субутвърдения променлив котензитет на растежа и е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времевопроменлив битензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable bitensivity of the economic growth) и субутвърден невремевопроменлив битензитет на икономическия растеж* (subconfirmed nontemporally-variable bitensivity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив битензитет са (а) субутвърденият покачващ се битензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising bitensivity of the
economic growth) (общо понятие за субутвърден покачващ се фитензитет и субутвърден покачващ се котензитет на растежа), което е субутвърдено битензивиране на икономическия растеж, и (б) субутвърденият спадащ битензитет на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding bitensivity of the
economic growth) (общо понятие за субутвърден спадащ фитензитет и субутвърден спадащ котензитет на растежа), което е субутвърдено суббитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен и
субутвърденият покачващ се битензитет образуват понятието за субутвърден
неспадащ битензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding bitensivity of the economic growth) [което е субутвърдено несуббитензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsubbitensivition of the
economic growth)], а субутвърденият постоянен и субутвърденият спадащ битензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се битензитет на
икономическия растеж* (subconfirmed unraising bitensivity of the economic
growth) [което е субутвърдено небитензивиране на икономическия растеж*
(subconfirmed unbitensivition of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed bitertensivity of the economic growth), субдостатъчен битертензитет на икономическия растеж, (*) – битертензитет на икономическия
2
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж k < 0,5y, който е общо понятие за субутвърден интертензитет на
икономическия растеж и субутвърден екстертензитет на икономическия
растеж. Той (а) е абсолютно изразено участие m < 0,5y на някакъв вътрешен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено участие n < 0,5y на някакъв
външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на външения фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж
(вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладаващия битертензитет
на икономическия растеж, субцялостния битертензитет на икономическия
растеж и субхипергенния битертензитет на икономическия растеж. Частното между субутвърдения битертензитет и темпа на растежа е субутвърдената битертензивност на икономическия растеж K < 0,5. Съставки на утвърдения битертензитет са миноритарният битертензитет на икономическия
растеж, безналичният битертензитет на икономическия растеж, дебитертензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения битертензитет са субутвърденият битертензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed bitertensivity of the product economic growth), субутвърденият битертензитет на
факторовия икономически растеж* (subconfirmed bitertensivity of the factor
economic growth), субутвърденият битертензитет на полезностния икономически растеж* (subconfirmed bitertensivity of the utility economic growth),
субутвърденият битертензитет на стойностния икономически растеж*
(subconfirmed bitertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен битертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения постоянен интертензитет и субутвърдения постоянен екстертензитет на
растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден
променлив битертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed vari3
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------able bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения променлив интертензитет и субутвърдения променлив екстертензитет на
растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времево-променлив битертензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed temporally-variable bitertensivity of the economic growth) и субутвърден невремево-променлив битертензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed non-temporally-variable bitertensivity of the economic growth)].
Разновидности на субутвърдения променлив битертензитет са (а) субутвърденият покачващ се битертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за субутвърден покачващ се интертензитет и субутвърден покачващ се екстертензитет на
растежа), което е субутвърдено битертензивиране на икономическия растеж,
и (б) субутвърденият спадащ битертензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed subsiding bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за
субутвърден спадащ интертензитет и субутвърден спадащ екстертензитет на
растежа), което е субутвърдено суббитертензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се битертензитет образуват понятието за субутвърден неспадащ битертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding bitertensivity of the economic growth) [което е субутвърдено несуббитертензивиране на
икономическия растеж* (subconfirmed unsubbitertensivition of the economic
growth)], а субутвърденият постоянен и субутвърденият спадащ битертензитет
образуват понятието за субутвърден непокачващ се битертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising bitertensivity of the economic
growth) [което е субутвърдено небитертензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unbitertensivition of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed extensivity of the economic growth), субдостатъчен екстензитет
на икономическия растеж, (*) – екстензитет на икономическия растеж,
който е по-малък от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие e < 0,5y на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензитетът на икономическия растеж, който допълва субутвърдения
екстензитет до темпа на растежа y, е преобладавщият екстратензитет на
икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия рас4
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладаващия екстензитет на икономическия растеж, субцялостния екстензитет на икономическия растеж и субхипергенния екстензитет на икономическия растеж.
Частното между субутвърдения екстензитет и темпа на растежа е субутвърдената екстензивност на икономическия растеж E < 0,5. Съставки на субутвърдения екстензитет са миноритарният екстензитет на икономическия
растеж, безналичният екстензитет на икономическия растеж, деекстензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения екстензитет са субутвърденият екстензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed extensivity
of the product economic growth), субутвърденият екстензитет на факторовия икономически растеж* (subconfirmed extensivity of the factor economic
growth), субутвърденият екстензитет на полезностния икономически
растеж* (subconfirmed extensivity of the utility economic growth), субутвърденият екстензитет на стойностния икономически растеж* (subconfirmed
extensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен екстензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant
extensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден променлив екстензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed variable extensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времевопроменлив екстензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable extensivity of the economic growth) и субутвърден невремевопроменлив екстензитет на икономическия растеж* (subconfirmed nontemporally-variable extensivity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив екстензитет са (а) субутвърденият покачващ се екстензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising extensivity of the
economic growth), което е субутвърдено екстензивиране на икономическия
растеж, и (б) субутвърденият спадащ екстензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed subsiding extensivity of the economic growth), което е
5
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдено субекстензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се екстензитет
образуват понятието за субутвърден неспадащ екстензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding extensivity of the economic growth)
[което е субутвърдено несубекстензивиране на икономическия растеж*
(subconfirmed unsubextensivition of the economic growth)], а субутвърденият
постоянен и субутвърденият спадащ екстензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се екстензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising extensivity of the economic growth) [което е субутвърдено
неекстензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unextensivition
of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed extertensivity of the economic growth), субдостатъчен екстертензитет на икономическия растеж, (*) – екстертензитет на икономическия растеж, който е по-малък от половината от темпа на икономическия
растеж y; абсолютно изразено участие n < 0,5y на някакъв външен фактор на
икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се
измерва ролята на външения фактор при осъществяването на икономическия
растеж. Интертензитетът на икономическия растеж, който допълва субутвърдения екстертензитет до темпа на растежа y, е преобладавщият интертензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на
икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладаващия екстертензитет на икономическия растеж, субцялостния екстертензитет на икономическия растеж и субхипергенния екстертензитет на
икономическия растеж. Частното между субутвърдения екстертензитет и
темпа на растежа е субутвърдената екстертензивност на икономическия
растеж N < 0,5. Съставки на субутвърдения екстертензитет са миноритарният екстертензитет на икономическия растеж, безналичният екстертензитет на икономическия растеж, деекстертензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения екстертензитет са субутвърденият екстертензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed exter6
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tensivity of the product economic growth), субутвърденият екстертензитет
на факторовия икономически растеж* (subconfirmed extertensivity of the factor economic growth), субутвърденият екстертензитет на полезностния
икономически растеж* (subconfirmed extertensivity of the utility economic
growth), субутвърденият екстертензитет на стойностния икономически
растеж* (subconfirmed extertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен екстертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant extertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субутвърден променлив екстертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed variable extertensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времево-променлив екстертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable extertensivity of the economic growth) и
субутвърден невремево-променлив екстертензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed non-temporally-variable extertensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив екстертензитет са (а)
субутвърденият покачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising extertensivity of the economic growth), което е субутвърдено екстертензивиране на икономическия растеж, и (б) субутвърденият спадащ екстертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed
subsiding extertensivity of the economic growth), което е субутвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият
постоянен и субутвърденият покачващ се екстертензитет образуват понятието
за субутвърден неспадащ екстертензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed unsubsiding extertensivity of the economic growth) [което е субутвърдено несубекстертензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed
unsubextertensivition of the economic growth)], а субутвърденият постоянен и
субутвърденият спадащ екстертензитет образуват понятието за субутвърден
непокачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed
unraising extertensivity of the economic growth) [което е субутвърдено неекстертензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unextertensivition
of the economic growth)].

7

1436

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБУТВЪРДЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed extratensivity of the economic growth), субдостатъчен екстратензитет на икономическия растеж, (*) – екстратензитет на икономическия растеж, който е по-малък от половината от темпа на икономическия
растеж y; абсолютно изразено участие h < 0,5y на някакъв екстратензивен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва ролята на екстратензивения фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Екстензитетът на икономическия растеж, който
допълва субутвърдения екстратензитет до темпа на растежа y, е преобладавщият екстензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета
на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
субпреобладаващия екстратензитет на икономическия растеж, субцялостния екстратензитет на икономическия растеж и субхипергенния екстратензитет на икономическия растеж. Частното между субутвърдения екстратензитет и темпа на растежа е субутвърдената екстратензивност на икономическия растеж H < 0,5. Съставки на субутвърдения екстратензитет са миноритарният екстратензитет на икономическия растеж, безналичният екстратензитет на икономическия растеж, детензитета на икономическия растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж).
Разновидности на субутвърдения екстратензитет са субутвърденият екстратензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed extratensivity of the product economic growth), субутвърденият екстратензитет
на факторовия икономически растеж* (subconfirmed extratensivity of the factor economic growth), субутвърденият екстратензитет на полезностния
икономически растеж* (subconfirmed extratensivity of the utility economic
growth), субутвърденият екстратензитет на стойностния икономически
растеж* (subconfirmed extratensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен екстратензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant extratensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субутвърден променлив екстратензитет на ико8

1437

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж* (subconfirmed variable extratensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времево-променлив екстратензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable extratensivity of the economic growth) и
субутвърден невремево-променлив екстратензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed non-temporally-variable extratensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив екстратензитет са (а)
субутвърденият покачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising extratensivity of the economic growth), което е субутвърдено екстратензивиране на икономическия растеж, и (б) субутвърденият спадащ екстратензитет на икономическия растеж* (subconfirmed
subsiding extratensivity of the economic growth), което е субутвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият
постоянен и субутвърденият покачващ се екстратензитет образуват понятието
за субутвърден неспадащ екстратензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed unsubsiding extratensivity of the economic growth) [което е субутвърдено несубекстратензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed
unsubextratensivition of the economic growth)], а субутвърденият постоянен и
субутвърденият спадащ екстратензитет образуват понятието за субутвърден
непокачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (subconfirmed
unraising extratensivity of the economic growth) [което е субутвърдено неекстратензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unextratensivition
of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed intertensivity of the economic growth), субдостатъчен интертензитет на икономическия растеж, (*) – интертензитет на икономическия
растеж, който е по-малък от половината от темпа на икономическия растеж
y; абсолютно изразено участие m < 0,5y на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се
измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензитетът на икономическия растеж, който допълва субутвърдения интертензитет до темпа на растежа y, е преобладавщият екстертензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява
се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономи9
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладаващия интертензитет на икономическия растеж, субцялостния интертензитет на икономическия растеж и субхипергенния интертензитет на икономическия растеж. Частното между субутвърдения интертензитет и темпа на
растежа е субутвърдената интертензивност на икономическия растеж M <
0,5. Съставки на субутвърдения интертензитет са миноритарният интертензитет на икономическия растеж, безналичният интертензитет на икономическия растеж, деинтертензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения интертензитет са субутвърденият интертензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed intertensivity of the product economic growth), субутвърденият интертензитет на
факторовия икономически растеж* (subconfirmed intertensivity of the factor
economic growth), субутвърденият интертензитет на полезностния икономически растеж* (subconfirmed intertensivity of the utility economic growth),
субутвърденият интертензитет на стойностния икономически растеж*
(subconfirmed intertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен интертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant intertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субутвърден променлив интертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed variable intertensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времево-променлив интертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable intertensivity of the economic growth) и
субутвърден невремево-променлив интертензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed non-temporally-variable intertensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив интертензитет са (а) субутвърденият покачващ се интертензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed raising intertensivity of the economic growth), което е субутвърдено интертензивиране на икономическия растеж, и (б) субутвърденият спадащ интертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding
intertensivity of the economic growth), което е субутвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен
и субутвърденият покачващ се интертензитет образуват понятието за субут10

1439

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------върден неспадащ интертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding intertensivity of the economic growth) [което е субутвърдено
несубинтертензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsubintertensivition of the economic growth)], а субутвърденият постоянен и субутвърденият спадащ интертензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се интертензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising
intertensivity of the economic growth) [което е субутвърдено неинтертензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unintertensivition of the
economic growth)].
СУБУТВЪРДЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed catensivity of the economic growth), субдостатъчен катензитет
на икономическия растеж, (*) – катензитет на икономическия растеж,
който е по-малък от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие i < 0,5y на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж.
Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва субутвърдения катензитет до темпа на растежа y, е преобладавщият оптензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия
растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладаващия катензитет на икономическия растеж, субцялостния катензитет на икономическия растеж и субхипергенния катензитет на икономическия растеж. Частното между субутвърдения катензитет и темпа на растежа е субутвърдената
катензивност на икономическия растеж I < 0,5. Съставки на субутвърдения
катензитет са миноритарният катензитет на икономическия растеж, безналичният катензитет на икономическия растеж, декатензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения катензитет са субутвърденият катензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed catensivity of
the product economic growth), субутвърденият катензитет на факторовия
икономически растеж* (subconfirmed catensivity of the factor economic
growth), субутвърденият катензитет на полезностния икономически рас11
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (subconfirmed catensivity of the utility economic growth), субутвърденият
катензитет на стойностния икономически растеж* (subconfirmed catensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен катензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant
catensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден променлив катензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed variable catensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времевопроменлив катензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable catensivity of the economic growth) и субутвърден невремевопроменлив катензитет на икономическия растеж* (subconfirmed nontemporally-variable catensivity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив катензитет са (а) субутвърденият покачващ се катензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising catensivity of the
economic growth), което е субутвърдено катензивиране на икономическия
растеж, и (б) субутвърденият спадащ катензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed subsiding catensivity of the economic growth), което е
субутвърдено субкатензивиране на икономическия растеж. В своята общност
субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се катензитет образуват понятието за субутвърден неспадащ катензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed unsubsiding catensivity of the economic growth) [което е
субутвърдено несубкатензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsubcatensivition of the economic growth)], а субутвърденият постоянен
и субутвърденият спадащ катензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се катензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising catensivity of the economic growth) [което е субутвърдено некатензивиране
на икономическия растеж* (subconfirmed uncatensivition of the economic
growth)].
СУБУТВЪРДЕН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed qualitensivity of the economic growth), субдостатъчен
квалитензитет на икономическия растеж, (*) – квалитензитет на икономическия растеж, който е по-малък от половината от темпа на икономическия
растеж y; абсолютно изразено участие r < 0,5y на някакъв качествен фактор
12
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на качествения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензитетът на икономическия растеж, който допълва субутвърдения квалитензитет до темпа на растежа y, е преобладавщият
квантитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на
икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
субпреобладаващия квалитензитет на икономическия растеж, субцялостния
квалитензитет на икономическия растеж и субхипергенния квалитензитет
на икономическия растеж. Частното между субутвърдения квалитензитет и
темпа на растежа е субутвърдената квалитензивност на икономическия растеж R < 0,5. Съставки на субутвърдения квалитензитет са миноритарният
квалитензитет на икономическия растеж, безналичният квалитензитет на
икономическия растеж, деквалитензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения квалитензитет са субутвърденият квалитензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed qualitensivity of the product economic growth), субутвърденият квалитензитет на
факторовия икономически растеж* (subconfirmed qualitensivity of the factor
economic growth), субутвърденият квалитензитет на полезностния икономически растеж* (subconfirmed qualitensivity of the utility economic growth),
субутвърденият квалитензитет на стойностния икономически растеж*
(subconfirmed qualitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субутвърден променлив квалитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed variable qualitensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времево-променлив квалитензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed temporally-variable qualitensivity of the economic growth) и субутвърден невремево-променлив квалитензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed non-temporally-variable qualitensivity of the economic growth)].
13
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на субутвърдения променлив квалитензитет са (а) субутвърденият покачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising qualitensivity of the economic growth), което е субутвърдено квалитензивиране на икономическия растеж, и (б) субутвърденият спадащ квалитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding qualitensivity of the economic growth), което е субутвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се квалитензитет образуват понятието за субутвърден неспадащ квалитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding qualitensivity of the economic growth) [което е субутвърдено несубквалитензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsubqualitensivition
of the economic growth)], а субутвърденият постоянен и субутвърденият спадащ квалитензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising qualitensivity of the economic growth) [което е субутвърдено неквалитензивиране на
икономическия растеж* (subconfirmed unqualitensivition of the economic
growth)].
СУБУТВЪРДЕН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed quantitensivity of the economic growth), субдостатъчен
квантитензитет на икономическия растеж, (*) – квантитензитет на икономическия растеж, който е по-малък от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие q < 0,5y на някакъв количествен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва
субутвърдения квантитензитет до темпа на растежа y, е преобладавщият квалитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
субпреобладаващия квантитензитет на икономическия растеж, субцялостния квантитензитет на икономическия растеж и субхипергенния квантитензитет на икономическия растеж. Частното между субутвърдения квантитензитет и темпа на растежа е субутвърдената квантитензивност на икономи14
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж Q < 0,5. Съставки на субутвърдения квантитензитет са миноритарният квантитензитет на икономическия растеж, безналичният квантитензитет на икономическия растеж, деквантитензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения квантитензитет са субутвърденият
квантитензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed
quantitensivity of the product economic growth), субутвърденият квантитензитет на факторовия икономически растеж* (subconfirmed quantitensivity
of the factor economic growth), субутвърденият квантитензитет на полезностния икономически растеж* (subconfirmed quantitensivity of the utility
economic growth), субутвърденият квантитензитет на стойностния икономически растеж* (subconfirmed quantitensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed
constant quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден променлив квантитензитет на
икономическия растеж* (subconfirmed variable quantitensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable quantitensivity of the economic growth) и
субутвърден невремево-променлив квантитензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed non-temporally-variable quantitensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив квантитензитет са (а)
субутвърденият покачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising quantitensivity of the economic growth), което е субутвърдено квантитензивиране на икономическия растеж, и (б) субутвърденият спадащ квантитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed
subsiding quantitensivity of the economic growth), което е субутвърдено субквантитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се квантитензитет образуват понятието за субутвърден неспадащ квантитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding quantitensivity of the economic growth) [което е
субутвърдено несубквантитензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsubquantitensivition of the economic growth)], а субутвърденият
постоянен и субутвърденият спадащ квантитензитет образуват понятието за
15
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърден непокачващ се квантитензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed unraising quantitensivity of the economic growth) [което е субутвърдено неквантитензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed
unquantitensivition of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed cotensivity of the economic growth), субдостатъчен котензитет
на икономическия растеж, (*) – котензитет на икономическия растеж,
който е по-малък от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие co < 0,5y на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензитетът
на икономическия растеж, който допълва субутвърдения котензитет до темпа
на растежа y, е преобладавщият фитензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на субпреобладаващия котензитет на икономическия растеж, субцялостния котензитет на икономическия растеж и субхипергенния котензитет на икономическия растеж. Частното между субутвърдения котензитет и темпа на растежа е субутвърдената котензивност на икономическия растеж CO < 0,5. Съставки на субутвърдения котензитет са миноритарният котензитет на икономическия растеж, безналичният котензитет на икономическия растеж, декотензитета на икономическия растеж.
Форми на проявление на субутвърдения котензитет (вж. икономическа
форма) са субутвърденият квалитензитет на икономическия растеж, субутвърденият екстратензитет на икономическия растеж, субутвърденият оптензитет на икономическия растеж, субутвърденият екстертензитет на
икономическия растеж. Разновидности на субутвърдения котензитет са още
субутвърденият котензитет на продуктовия икономически растеж*
(subconfirmed cotensivity of the product economic growth), субутвърденият котензитет на факторовия икономически растеж* (subconfirmed cotensivity
of the factor economic growth), субутвърденият котензитет на полезностния икономически растеж* (subconfirmed cotensivity of the utility economic
16
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth), субутвърденият котензитет на стойностния икономически растеж* (subconfirmed cotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен котензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant
cotensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден променлив котензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed variable cotensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времевопроменлив котензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable cotensivity of the economic growth) и субутвърден невремевопроменлив котензитет на икономическия растеж* (subconfirmed nontemporally-variable cotensivity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив котензитет са (а) субутвърденият покачващ се котензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising cotensivity of the
economic growth), което е субутвърдено котензивиране на икономическия
растеж, и (б) субутвърденият спадащ котензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed subsiding cotensivity of the economic growth), което е
субутвърдено субкотензивиране на икономическия растеж. В своята общност
субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се котензитет образуват понятието за субутвърден неспадащ котензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed unsubsiding cotensivity of the economic growth) [което е
субутвърдено несубкотензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsubcotensivition of the economic growth)], а субутвърденият постоянен
и субутвърденият спадащ котензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се котензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising cotensivity of the economic growth) [което е субутвърдено некотензивиране
на икономическия растеж* (subconfirmed uncotensivition of the economic
growth)].
СУБУТВЪРДЕН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed creatensivity of the economic growth), субдостатъчен креатензитет на икономическия растеж, (*) – креатензитет на икономическия растеж d < 0,5y, който е общо понятие за субутвърден екстензитет на икономическия растеж и субутвърден екстратензитет на икономическия растеж.
Той (а) е абсолютно изразено участие e < 0,5y на някакъв екстензивен фактор
17
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия
растеж, или (б) е абсолютно изразено участие h < 0,5y на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на екстратензивения фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладаващия креатензитет на икономическия растеж, субцялостния креатензитет на икономическия растеж и субхипергенния креатензитет на икономическия растеж.
Частното между субутвърдения креатензитет и темпа на растежа е субутвърдената креатензивност на икономическия растеж D < 0,5. Съставки на утвърдения креатензитет са миноритарният креатензитет на икономическия
растеж, безналичният креатензитет на икономическия растеж, декреатензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения креатензитет са субутвърденият креатензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed creatensivity of the product economic growth), субутвърденият креатензитет на факторовия икономически растеж* (subconfirmed creatensivity of the factor
economic growth), субутвърденият креатензитет на полезностния икономически растеж* (subconfirmed creatensivity of the utility economic growth),
субутвърденият креатензитет на стойностния икономически растеж*
(subconfirmed creatensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен креатензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения постоянен екстензитет и субутвърдения постоянен екстратензитет на
растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден
променлив креатензитет на икономическия растеж* (subconfirmed variable
creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения
променлив екстензитет и субутвърдения променлив екстратензитет на растежа
и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден
18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------времево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable creatensivity of the economic growth) и субутвърден
невремево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable creatensivity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив креатензитет са (а) субутвърденият
покачващ се креатензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising creatensivity of the economic growth) (общо понятие за субутвърден покачващ се екстензитет и субутвърден покачващ се екстратензитет на растежа), което е субутвърдено креатензивиране на икономическия растеж, и (б) субутвърденият спадащ креатензитет на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding creatensivity of the economic growth) (общо понятие за субутвърден спадащ екстензитет и субутвърден спадащ екстратензитет на растежа),
което е субутвърдено субкреатензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се креатензитет образуват понятието за субутвърден неспадащ креатензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding creatensivity of the economic
growth) [което е субутвърдено несубкреатензивиране на икономическия
растеж* (subconfirmed unsubcreatensivition of the economic growth)], а субутвърденият постоянен и субутвърденият спадащ креатензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се креатензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising creatensivity of the economic growth) [което е субутвърдено некреатензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed
uncreatensivition of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed optensivity of the economic growth), субдостатъчен оптензитет
на икономическия растеж, (*) – оптензитет на икономическия растеж,
който е по-малък от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие a < 0,5y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се
измерва ролята на неидентифицирания фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензитетът на икономическия растеж, който допълва
субутвърдения оптензитет до темпа на растежа y, е преобладавщият катензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на
икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна ико19
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладаващия оптензитет на икономическия растеж, субцялостния оптензитет
на икономическия растеж и субхипергенния оптензитет на икономическия
растеж. Частното между субутвърдения оптензитет и темпа на растежа е субутвърдената оптензивност на икономическия растеж A < 0,5. Съставки на
субутвърдения оптензитет са миноритарният оптензитет на икономическия
растеж, безналичният оптензитет на икономическия растеж, деоптензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения оптензитет са субутвърденият оптензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed optensivity of
the product economic growth), субутвърденият оптензитет на факторовия
икономически растеж* (subconfirmed optensivity of the factor economic
growth), субутвърденият оптензитет на полезностния икономически
растеж* (subconfirmed optensivity of the utility economic growth), субутвърденият оптензитет на стойностния икономически растеж* (subconfirmed
optensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен оптензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant
optensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден променлив оптензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed variable optensivity of the economic growth) (който е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (subconfirmed
temporally-variable optensivity of the economic growth) и субутвърден невремево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (subconfirmed nontemporally-variable optensivity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив оптензитет са (а) субутвърденият покачващ се оптензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising optensivity of the
economic growth), което е субутвърдено оптензивиране на икономическия
растеж, и (б) субутвърденият спадащ оптензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed subsiding optensivity of the economic growth), което е
субутвърдено субоптензивиране на икономическия растеж. В своята общност
субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се оптензитет образуват понятието за субутвърден неспадащ оптензитет на икономическия
20
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (subconfirmed unsubsiding optensivity of the economic growth) [което е
субутвърдено несубоптензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsuboptensivition of the economic growth)], а субутвърденият постоянен
и субутвърденият спадащ оптензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се оптензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising optensivity of the economic growth) [което е субутвърдено неоптензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unoptensivition of the economic
growth)].
СУБУТВЪРДЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed retensivity of the economic growth), субдостатъчен ретензитет на
икономическия растеж, (*) – ретензитет на икономическия растеж j < 0,5y,
който е общо понятие за субутвърден катензитет на икономическия растеж
и субутвърден оптензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно
изразено участие i < 0,5y на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва
ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б)
е абсолютно изразено участие a < 0,5y на някакъв неидентифициран фактор
на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на неидентифицирания фактор при осъществяването на
растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на субпреобладаващия ретензитет на икономическия растеж, субцялостния ретензитет на икономическия растеж и субхипергенния ретензитет на икономическия растеж. Частното между субутвърдения ретензитет и темпа на растежа е субутвърдената ретензивност на икономическия растеж J < 0,5. Съставки на утвърдения ретензитет са миноритарният ретензитет на икономическия растеж, безналичният ретензитет
на икономическия растеж, деретензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения ретензитет са субутвърденият ретензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed retensivity of
the product economic growth), субутвърденият ретензитет на факторовия
икономически растеж* (subconfirmed retensivity of the factor economic
growth), субутвърденият ретензитет на полезностния икономически рас21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (subconfirmed retensivity of the utility economic growth), субутвърденият
ретензитет на стойностния икономически растеж* (subconfirmed retensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен ретензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant
retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения
постоянен катензитет и субутвърдения постоянен оптензитет на растежа и е
понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден променлив
ретензитет на икономическия растеж* (subconfirmed variable retensivity of
the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения променлив катензитет и субутвърдения променлив оптензитет на растежа и е понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времевопроменлив ретензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable retensivity of the economic growth) и субутвърден невремевопроменлив ретензитет на икономическия растеж* (subconfirmed nontemporally-variable retensivity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив ретензитет са (а) субутвърденият покачващ се ретензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising retensivity of the
economic growth) (общо понятие за субутвърден покачващ се катензитет и субутвърден покачващ се оптензитет на растежа), което е субутвърдено ретензивиране на икономическия растеж, и (б) субутвърденият спадащ ретензитет на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding retensivity of the
economic growth) (общо понятие за субутвърден спадащ катензитет и субутвърден спадащ оптензитет на растежа), което е субутвърдено субретензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен и
субутвърденият покачващ се ретензитет образуват понятието за субутвърден
неспадащ ретензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding retensivity of the economic growth) [което е субутвърдено несубретензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsubretensivition of the
economic growth)], а субутвърденият постоянен и субутвърденият спадащ ретензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се ретензитет на
икономическия растеж* (subconfirmed unraising retensivity of the economic
growth) [което е субутвърдено неретензивиране на икономическия растеж*
(subconfirmed unretensivition of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБУТВЪРДЕН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed fitensivity of the economic growth), субдостатъчен фитензитет
на икономическия растеж, (*) – фитензитет на икономическия растеж,
който е по-малък от половината от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие fi < 0,5y на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж. Котензитетът на икономическия растеж, който допълва субутвърдения фитензитет до темпа на растежа y, е преобладавщият
котензитет на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на
икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
субпреобладаващия фитензитет на икономическия растеж, субцялостния
фитензитет на икономическия растеж и субхипергенния фитензитет на
икономическия растеж. Частното между субутвърдения фитензитет и темпа
на растежа е субутвърдената фитензивност на икономическия растеж FI <
0,5. Съставки на субутвърдения фитензитет са миноритарният фитензитет
на икономическия растеж, безналичният фитензитет на икономическия
растеж, дефитензитета на икономическия растеж.
Форми на проявление на субутвърдения фитензитет (вж. икономическа
форма) са субутвърденият квантитензитет на икономическия растеж, субутвърденият екстензитет на икономическия растеж, субутвърденият катензитет на икономическия растеж, субутвърденият интертензитет на
икономическия растеж. Разновидности на субутвърдения фитензитет са още
субутвърденият фитензитет на продуктовия икономически растеж*
(subconfirmed fitensivity of the product economic growth), субутвърденият фитензитет на факторовия икономически растеж* (subconfirmed fitensivity
of the factor economic growth), субутвърденият фитензитет на полезностния икономически растеж* (subconfirmed fitensivity of the utility economic
growth), субутвърденият фитензитет на стойностния икономически
растеж* (subconfirmed fitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен фитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant
fitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден променлив фитензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed variable fitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърден времевопроменлив фитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable fitensivity of the economic growth) и субутвърден невремевопроменлив фитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed nontemporally-variable fitensivity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив фитензитет са (а) субутвърденият покачващ се фитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed raising fitensivity of the
economic growth), което е субутвърдено фитензивиране на икономическия
растеж, и (б) субутвърденият спадащ фитензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed subsiding fitensivity of the economic growth), което е
субутвърдено субфитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се фитензитет образуват понятието за субутвърден неспадащ фитензитет на икономическия
растеж* (subconfirmed unsubsiding fitensivity of the economic growth) [което е
субутвърдено несубфитензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsubfitensivition of the economic growth)], а субутвърденият постоянен и
субутвърденият спадащ фитензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се фитензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising fitensivity of the economic growth) [което е субутвърдено нефитензивиране
на икономическия растеж* (subconfirmed unfitensivition of the economic
growth)].
СУБУТВЪРДЕН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed homeotensivity of the economic growth), субдостатъчен
хомеотензитет на икономическия растеж, (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o < 0,5y, който е общо понятие за субутвърден квантитензитет на икономическия растеж и субутвърден квалитензитет на икономическия растеж. Той (а) е абсолютно изразено участие q < 0,5y на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж, или (б) е абсолютно изразено участие r < 0,5y на
някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез
24

1453

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------което (в процентни пунктове) се измерва ролята на качествения фактор при
осъществяването на растежа. Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на
икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субпреобладаващия хомеотензитет на икономическия растеж, субцялостния хомеотензитет на икономическия растеж и субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж. Частното между субутвърдения хомеотензитет и темпа на
растежа е субутвърдената хомеотензивност на икономическия растеж O <
0,5. Съставки на утвърдения хомеотензитет са миноритарният хомеотензитет на икономическия растеж, безналичният хомеотензитет на икономическия растеж, дехомеотензитета на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения хомеотензитет са субутвърденият хомеотензитет на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed homeotensivity of the product economic growth), субутвърденият хомеотензитет на факторовия икономически растеж* (subconfirmed homeotensivity of
the factor economic growth), субутвърденият хомеотензитет на полезностния икономически растеж* (subconfirmed homeotensivity of the utility
economic growth), субутвърденият хомеотензитет на стойностния икономически растеж* (subconfirmed homeotensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърден
постоянен хомеотензитет на икономическия растеж* (subconfirmed constant homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения постоянен квантитензитет и субутвърдения постоянен квалитензитет
на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърден променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (subconfirmed
variable homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субутвърдения променлив квантитензитет и субутвърдения променлив квалитензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субутвърден времево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable homeotensivity of the economic growth)
и субутвърден невремево-променлив хомеотензитет на икономическия
25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (subconfirmed non-temporally-variable homeotensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдения променлив хомеотензитет са (а) субутвърденият покачващ се хомеотензитет на икономическия растеж*
(subconfirmed raising homeotensivity of the economic growth) (общо понятие за
субутвърден покачващ се квантитензитет и субутвърден покачващ се квалитензитет на растежа), което е субутвърдено хомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) субутвърденият спадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding homeotensivity of the economic growth)
(общо понятие за субутвърден спадащ квантитензитет и субутвърден спадащ
квалитензитет на растежа), което е субутвърдено субхомеотензивиране на
икономическия растеж. В своята общност субутвърденият постоянен и субутвърденият покачващ се хомеотензитет образуват понятието за субутвърден
неспадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding homeotensivity of the economic growth) [което е субутвърдено несубхомеотензивиране на икономическия растеж* (subconfirmed unsubhomeotensivition of the economic growth)], а субутвърденият постоянен и субутвърденият
спадащ хомеотензитет образуват понятието за субутвърден непокачващ се
хомеотензитет на икономическия растеж* (subconfirmed unraising homeotensivity of the economic growth) [което е субутвърдено нехомеотензивиране
на икономическия растеж* (subconfirmed unhomeotensivition of the economic
growth)].
СУБУТВЪРДЕНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed bitensity of the economic growth), субдостатъчна битензивност на икономическия растеж, (*) – битензивност на икономическия
растеж BI < 0,5, която е общо понятие за субутвърдена фитензивност на
икономическия растеж и субутвърдена котензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено участие FI < 0,5y на някакъв фиксиран
(зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия
темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж,
или (б) е относително изразено участие CO < 0,5 на някакъв допълващ (към
това на фитензивността на икономическия растеж) фактор растежа в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на допълващия фактор
при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия рас26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата битензивност на икономическия растеж, субцялостната
битензивност на икономическия растеж и субхипергенната битензивност на
икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения битензитет на
икономическия растеж bi < 0,5y и темпа на растежа. Съставки на утвърдената
битензивност са миноритарната битензивност на икономическия растеж,
безналичната битензивност на икономическия растеж, дебитензивността
на икономическия растеж.
Форми на проявление на субутвърдената битензивност (вж. икономическа
форма) са субутвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, субутвърдената креатензивност на икономическия растеж, субутвърдената
ретензивност на икономическия растеж, субутвърдената битертензивност
на икономическия растеж. Разновидности на субутвърдения битензивност са
още субутвърдената битензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed bitensity of the product economic growth), субутвърдената
битензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed bitensity of the factor economic growth), субутвърдената битензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed bitensity of the utility economic
growth), субутвърдената битензивност на стойностния икономически
растеж* (subconfirmed bitensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна битензивност на икономическия растеж* (subconfirmed constant bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за субутвърдената
постоянна фитензивност и субутвърдената постоянна котензивност на растежа
и е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърдена променлива битензивност на икономическия растеж* (subconfirmed variable bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за субутвърдената променлива фитензивност и субутвърдената променлива котензивност на растежа и е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена времево-променлива битензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
temporally-variable bitensity of the economic growth) и субутвърдена невремевопроменлива битензивност на икономическия растеж* (subconfirmed nontemporally-variable bitensity of the economic growth)]. Разновидности на субут27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------върдената променлива битензивност са (а) субутвърдената покачваща се
битензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising bitensity of
the economic growth) (общо понятие за субутвърдена покачваща се фитензивност и субутвърдена покачваща се котензивност на растежа), което е субутвърдена битензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената
спадаща битензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding
bitensity of the economic growth) (общо понятие за субутвърдена спадаща фитензивност и субутвърдена спадаща котензивност на растежа), което е субутвърдена суббитензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се битензивност образуват понятието за субутвърдна неспадаща битензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed unsubsiding bitensity of the economic growth) [което е
субутвърдена несуббитензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unsubbitensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна
и субутвърдената спадаща битензивност образуват понятието за субутвърдена
непокачваща се битензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
unraising bitensity of the economic growth) [което е субутвърдена небитензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unbitensification of the
economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed bitensification of the economic growth) (*) – общо понятие
за субутвърдена фитензификация на икономическия растеж и субутвърдена
котензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената
битензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на субутвърдения битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субутвърдения битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва субутвърдена битензисуфикация на икономическия
растеж* (subconfirmed bitensisufication of the economic growth) [което е същото като субутвърдено битензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed bitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена битензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed
bitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБУТВЪРДЕНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed bitertensity of the economic growth), субдостатъчна битертензивност на икономическия растеж, (*) – битертензивност на икономическия растеж K < 0,5, която е общо понятие за субутвърдена интертензивност на икономическия растеж и субутвърдена екстертензивност на
икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено участие M < 0,5y на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж.
темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята
на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие N < 0,5 на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на
този фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология
на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка
е на субпреобладаващата битертензивност на икономическия растеж, субцялостната битертензивност на икономическия растеж и субхипергенната
битертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения битертензитет на икономическия растеж k < 0,5y и темпа на растежа.
Съставки на утвърдената битертензивност са миноритарната битертензивност на икономическия растеж, безналичната битертензивност на икономическия растеж, дебитертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения битертензивност са субутвърдената
битертензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed
bitertensity of the product economic growth), субутвърдената битертензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed bitertensity of the
factor economic growth), субутвърдената битертензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed bitertensity of the utility economic
growth), субутвърдената битертензивност на стойностния икономически
растеж* (subconfirmed bitertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна битертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
constant bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за субутвър29

1458

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дената постоянна интертензивност и субутвърдената постоянна екстертензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърдена променлива битертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed variable bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за субутвърдената променлива интертензивност и субутвърдената променлива екстертензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена времево-променлива битертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable bitertensity of the
economic growth) и субутвърдена невремево-променлива битертензивност
на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable bitertensity
of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдената променлива битертензивност са (а) субутвърдената покачваща се битертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising bitertensity of the economic growth)
(общо понятие за субутвърдена покачваща се интертензивност и субутвърдена
покачваща се екстертензивност на растежа), което е субутвърдена битертензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща битертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding bitertensity of the economic growth) (общо понятие за субутвърдена спадаща интертензивност и субутвърдена спадаща екстертензивност на растежа), което е субутвърдена суббитертензификация на икономическия растеж. В своята общност
субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се битертензивност
образуват понятието за субутвърдна неспадаща битертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding bitertensity of the economic
growth) [което е субутвърдена несуббитертензификация на икономическия
растеж* (subconfirmed unsubbitertensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща битертензивност образуват
понятието за субутвърдена непокачваща се битертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unraising bitertensity of the economic growth)
[което е субутвърдена небитертензификация на икономическия растеж*
(subconfirmed unbitertensification of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed bitertensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдена интертензификация на икономическия растеж и
субутвърдена екстертензификация на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената битертензивност на икономическия растеж, която е относи30
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субутвърдения битертензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субутвърдения битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена битертензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed bitertensisufication of the economic growth) [което е същото като субутвърдено битертензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed bitertensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена битертензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed bitertensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed extensity of the economic growth), субдостатъчна екстензивност на икономическия растеж, (*) – екстензивност на икономическия
растеж, която е по-малка от 0,5; относително изразено участие E < 0,5 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж.
темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята
на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензивността на икономическия растеж, която допълва субутвърдената екстензивност до единица, е преобладавщата екстратензивност на икономическия
растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата екстензивност на икономическия растеж, субцялостната екстензивност на икономическия растеж и субхипергенната екстензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения екстензитет на икономическия
растеж e < 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субутвърдената екстензивност са миноритарната екстензивност на икономическия растеж, безналичната екстензивност на икономическия растеж, деекстензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения екстензивност са субутвърдената екстензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed extensity
of the product economic growth), субутвърдената екстензивност на факто31
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ровия икономически растеж* (subconfirmed extensity of the factor economic
growth), субутвърдената екстензивност на полезностния икономически
растеж* (subconfirmed extensity of the utility economic growth), субутвърдената екстензивност на стойностния икономически растеж* (subconfirmed extensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна екстензивност на икономическия растеж* (subconfirmed constant extensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърдена променлива екстензивност на икономическия растеж* (subconfirmed variable extensity of the economic growth)
(която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена времево-променлива екстензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable extensity of the economic growth) и субутвърдена
невремево-променлива екстензивност на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable extensity of the economic growth)]. Разновидности
на субутвърдената променлива екстензивност са (а) субутвърдената покачваща се екстензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising
extensity of the economic growth), което е субутвърдена екстензификация на
икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща екстензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed subsiding extensity of the economic
growth), което е субутвърдена субекстензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се екстензивност образуват понятието за субутвърдена неспадаща екстензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding extensity
of the economic growth) [което е субутвърдена несубекстензификация на
икономическия растеж* (subconfirmed unsubextensification of the economic
growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща екстензивност
образуват понятието за субутвърдена непокачваща се екстензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed unraising extensity of the economic
growth) [което е субутвърдена неекстензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unextensification of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА ЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed extensification of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
32
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдената екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субутвърдения екстензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субутвърдения екстензитета в сравнение с намаляването на
темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена екстензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed extensisufication of the
economic growth) [което е същото като субутвърдено екстензифициране на
икономическия растеж* (subconfirmed extensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва субутвърдена екстензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed extensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed extertensity of the economic growth), субдостатъчна
екстертензивност на икономическия растеж, (*) – екстертензивност на
икономическия растеж, който е по-малка от 0,5; относително изразено участие N < 0,5 на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия
темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж.
Интертензивността на икономическия растеж, която допълва субутвърдения екстертензивност до единица, е преобладавщата интертензивност на
икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата екстертензивност на икономическия растеж, субцялостната екстертензивност на икономическия растеж и субхипергенната екстертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения екстертензитет на икономическия растеж n < 0,5y и темпа на растежа. Съставки на
субутвърдената екстертензивност са миноритарната екстертензивност на
икономическия растеж, безналичната екстертензивност на икономическия
растеж, деекстертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдената екстертензивност са субутвърдената
екстертензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed
33
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------extertensity of the product economic growth), субутвърдената екстертензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed extertensity of the
factor economic growth), субутвърдената екстертензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed extertensity of the utility economic
growth), субутвърдената екстертензивност на стойностния икономически растеж* (subconfirmed extertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна екстертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
constant extertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субутвърдена променлива екстертензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed variable extertensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена времево-променлива екстертензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed temporally-variable extertensity of the economic growth)
и субутвърдена невремево-променлива екстертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable extertensity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдената променлива екстертензивност са
(а) субутвърденатапокачваща се екстертензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed raising extertensity of the economic growth), което е субутвърдена екстертензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща екстертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding extertensity of the economic growth), което е субутвърдена субекстертензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се екстертензивност образуват понятието за субутвърдена неспадаща екстертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding extertensity of the economic growth)
[което е субутвърдена несубекстертензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unsubextertensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща екстертензивност образуват
понятието за субутвърдена непокачващ се екстертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unraising extertensity of the economic growth)
[което е субутвърдена неекстертензификация на икономическия растеж*
(subconfirmed unextertensification of the economic growth)].
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБУТВЪРДЕНА ЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed extertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената екстертензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субутвърдения екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субутвърдения екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена екстертензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed extertensisufication of the economic growth) [което е същото като субутвърдено екстертензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed extertensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена екстертензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed extertensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed extratensity of the economic growth), субдостатъчна
екстратензивност на икономическия растеж, (*) – екстратензивност на
икономическия растеж, който е по-малка от 0,5; относително изразено участие H < 0,5 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в
неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти)
се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензивността на икономическия растеж, която допълва субутвърдения екстратензивност до единица, е преобладавщата екстензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява
се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата
екстратензивност на икономическия растеж, субцялостната екстратензивност на икономическия растеж и субхипергенната екстратензивност на
икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения екстратензитет
на икономическия растеж h < 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субутвърдената екстратензивност са миноритарната екстратензивност на икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, безналичната екстратензивност на икономическия растеж,
деекстратензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдената екстратензивност са субутвърдената
екстратензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed
extratensity of the product economic growth), субутвърдената екстратензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed extratensity of the
factor economic growth), субутвърдената екстратензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed extratensity of the utility economic
growth), субутвърдената екстратензивност на стойностния икономически растеж* (subconfirmed extratensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна екстратензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
constant extratensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субутвърдена променлива екстратензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed variable extratensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена времево-променлива екстратензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed temporally-variable extratensity of the economic growth)
и субутвърдена невремево-променлива екстратензивност на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable extratensity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдената променлива екстратензивност са
(а) субутвърденатапокачваща се екстратензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed raising extratensity of the economic growth), което е субутвърдена екстратензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща екстратензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding extratensity of the economic growth), което е субутвърдена субекстратензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се екстратензивност образуват понятието за субутвърдена неспадаща екстратензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding extratensity of the economic growth)
[което е субутвърдена несубекстратензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unsubextratensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща екстратензивност образуват
понятието за субутвърдена непокачващ се екстратензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unraising extratensity of the economic growth)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[което е субутвърдена неекстратензификация на икономическия растеж*
(subconfirmed unextratensification of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА ЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed extratensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената екстратензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субутвърдения екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бавното намаляване на субутвърдения екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена екстратензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed extratensisufication of the economic growth) [което е същото като субутвърдено екстратензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed extratensifing of
the economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена екстратензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed extratensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed intertensity of the economic growth), субдостатъчна
интертензивност на икономическия растеж, (*) – интертензивност на икономическия растеж, която е по-малка от 0,5; относително изразено участие M
< 0,5 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп
y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва
ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва субутвърдената
интертензивност до единица, е преобладавщата екстертензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата интертензивност на икономическия растеж, субцялостната интертензивност на икономическия растеж и субхипергенната интертензивност
на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения интертензи37
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тет на икономическия растеж m < 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субутвърдената интертензивност са миноритарната интертензивност на икономическия растеж, безналичната интертензивност на икономическия растеж, деинтертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения интертензивност са субутвърдената
интертензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed
intertensity of the product economic growth), субутвърдената интертензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed intertensity of the
factor economic growth), субутвърдената интертензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed intertensity of the utility economic
growth), субутвърдената интертензивност на стойностния икономически
растеж* (subconfirmed intertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна интертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
constant intertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субутвърдена променлива интертензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed variable intertensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена времево-променлива интертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable intertensity of the economic growth) и
субутвърдена невремево-променлива интертензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed non-temporally-variable intertensity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдената променлива интертензивност са (а)
субутвърдената покачваща се интертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising intertensity of the economic growth), което е субутвърдена интертензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща интертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
subsiding intertensity of the economic growth), което е субутвърдена субинтертензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената
постоянна и субутвърдената покачваща се интертензивност образуват понятието за субутвърдена неспадаща интертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding intertensity of the economic growth) [което е
субутвърдена несубинтертензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unsubintertensification of the economic growth)], а субутвърдената
постоянна и субутвърдената спадаща интертензивност образуват понятието за
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдена непокачваща се интертензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unraising intertensity of the economic growth) [което е субутвърдена неинтертензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unintertensification of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed intertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената интертензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субутвърдения интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субутвърдения интертензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена интертензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed intertensisufication of the economic growth) [което е същото като субутвърдено интертензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed intertensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена интертензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed intertensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed catensity of the economic growth), субдостатъчна катензивност на икономическия растеж, (*) – катензивност на икономическия
растеж, която е по-малка от 0,5; относително изразено участие I < 0,5 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y
(вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Оптензивността на икономическия растеж, която допълва субутвърдената катензивност до единица, е преобладавщата оптензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с
релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата катензивност на
икономическия растеж, субцялостната катензивност на икономическия
39
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж и субхипергенната катензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между субутвърдения катензитет на икономическия растеж i <
0,5y и темпа на растежа. Съставки на субутвърдената катензивност са миноритарната катензивност на икономическия растеж, безналичната катензивност на икономическия растеж, декатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения катензивност са субутвърдената катензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed catensity
of the product economic growth), субутвърдената катензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed catensity of the factor economic
growth), субутвърдената катензивност на полезностния икономически
растеж* (subconfirmed catensity of the utility economic growth), субутвърдената катензивност на стойностния икономически растеж* (subconfirmed
catensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна катензивност на икономическия растеж* (subconfirmed constant catensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърдена променлива катензивност на икономическия растеж* (subconfirmed variable catensity of the economic growth) (която
е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена
времево-променлива катензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable catensity of the economic growth) и субутвърдена
невремево-променлива катензивност на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable catensity of the economic growth)]. Разновидности
на субутвърдената променлива катензивност са (а) субутвърдената покачваща се катензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising catensity of the economic growth), което е субутвърдена катензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща катензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding catensity of the economic growth),
което е субутвърдена субкатензификация на икономическия растеж. В своята
общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се катензивност образуват понятието за субутвърдена неспадаща катензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding catensity of the economic
growth) [което е субутвърдена несубкатензификация на икономическия
растеж* (subconfirmed unsubcatensification of the economic growth)], а субут40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------върдената постоянна и субутвърдената спадаща катензивност образуват понятието за субутвърдена непокачваща се катензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed unraising catensity of the economic growth) [което е субутвърдена некатензификация на икономическия растеж* (subconfirmed
uncatensification of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed catensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената катензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субутвърдения катензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субутвърдения катензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена катензисуфикация
на икономическия растеж* (subconfirmed catensisufication of the economic
growth) [което е същото като субутвърдено катензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed catensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена катензидефикация на икономическия
растеж* (subconfirmed catensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed qualitensity of the economic growth), субдостатъчна
квалитензивност на икономическия растеж, (*) – квалитензивност на икономическия растеж, който е по-малка от 0,5; относително изразено участие R
< 0,5 на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп
y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва
ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензивността на икономическия растеж, която допълва субутвърдения
квалитензивност до единица, е преобладавщата квантитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреоблада41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ващата квалитензивност на икономическия растеж, субцялостната квалитензивност на икономическия растеж и субхипергенната квалитензивност
на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения квалитензитет на икономическия растеж r < 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субутвърдената квалитензивност са миноритарната квалитензивност на икономическия растеж, безналичната квалитензивност на икономическия растеж,
деквалитензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдената квалитензивност са субутвърдената
квалитензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed
qualitensity of the product economic growth), субутвърдената квалитензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed qualitensity of the
factor economic growth), субутвърдената квалитензивност на полезностния
икономически растеж* (subconfirmed qualitensity of the utility economic
growth), субутвърдената квалитензивност на стойностния икономически
растеж* (subconfirmed qualitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна квалитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
constant qualitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субутвърдена променлива квалитензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed variable qualitensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена времево-променлива квалитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable qualitensity of the economic growth) и
субутвърдена невремево-променлива квалитензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed non-temporally-variable qualitensity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдената променлива квалитензивност са (а)
субутвърденатапокачваща се квалитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising qualitensity of the economic growth), което е субутвърдена квалитензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената
спадаща квалитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding qualitensity of the economic growth), което е субутвърдена субквалитензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се квалитензивност образуват понятието
за субутвърдена неспадаща квалитензивност на икономическия растеж*
(subconfirmed unsubsiding qualitensity of the economic growth) [което е субут42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------върдена несубквалитензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unsubqualitensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща квалитензивност образуват понятието за субутвърдена непокачващ се квалитензивност на икономическия растеж*
(subconfirmed unraising qualitensity of the economic growth) [което е субутвърдена неквалитензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unqualitensification of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed qualitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената квалитензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субутвърдения квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субутвърдения квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена квалитензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed qualitensisufication of the economic growth) [което е същото като субутвърдено квалитензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed qualitensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена квалитензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed qualitensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed quantitensity of the economic growth), субдостатъчна
квантитензивност на икономическия растеж, (*) – квантитензивност на
икономическия растеж, която е по-малка от 0,5; относително изразено участие Q < 0,5 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се
измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва субутвърдената квантитензивност до единица, е преобладавщата квалитензивност
на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична инг43
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата квантитензивност на икономическия растеж, субцялостната квантитензивност на икономическия растеж и субхипергенната квантитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения квантитензитет на икономическия растеж q < 0,5y и темпа на растежа.
Съставки на субутвърдената квантитензивност са миноритарната квантитензивност на икономическия растеж, безналичната квантитензивност на икономическия растеж, деквантитензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения квантитензивност са субутвърдената
квантитензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed
quantitensity of the product economic growth), субутвърдената квантитензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed quantitensity of
the factor economic growth), субутвърдената квантитензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed quantitensity of the utility
economic growth), субутвърдената квантитензивност на стойностния
икономически растеж* (subconfirmed quantitensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна квантитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
constant quantitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субутвърдена променлива квантитензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed variable quantitensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена времево-променлива квантитензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed temporally-variable quantitensity of the economic growth)
и субутвърдена невремево-променлива квантитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable quantitensity of the
economic growth)]. Разновидности на субутвърдената променлива квантитензивност са (а) субутвърдената покачваща се квантитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising quantitensity of the economic growth),
което е субутвърдена квантитензификация на икономическия растеж, и (б)
субутвърдената спадаща квантитензивност на икономическия растеж*
(subconfirmed subsiding quantitensity of the economic growth), което е субутвърдена субквантитензификация на икономическия растеж. В своята общност
44
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се квантитензивност
образуват понятието за субутвърдена неспадаща квантитензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding quantitensity of the
economic growth) [което е субутвърдена несубквантитензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unsubquantitensification of the economic
growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща квантитензивност образуват понятието за субутвърдена непокачваща се квантитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unraising quantitensity of
the economic growth) [което е субутвърдена неквантитензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unquantitensification of the economic
growth)].
СУБУТВЪРДЕНА КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed quantitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената квантитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат
е (а) от по-бързото увеличаване на субутвърдения квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б)
от по-бавното намаляване на субутвърдения квантитензитета в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена
квантитензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed quantitensisufication of the economic growth) [което е същото като субутвърдено
квантитензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed quantitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена
квантитензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed quantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed cotensity of the economic growth), субдостатъчна котензивност на икономическия растеж, (*) – котензивност на икономическия
растеж, който е по-малка от 0,5; относително изразено участие CO < 0,5 на
някакъв допълващ (към това на фитензивността на икономическия растеж)
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензивността на
45

1474

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж, която допълва субутвърдения котензивност до единица, е преобладавщата фитензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата котензивност на
икономическия растеж, субцялостната котензивност на икономическия
растеж и субхипергенната котензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между субутвърдения котензитет на икономическия растеж co <
0,5y и темпа на растежа. Съставки на субутвърдената котензивност са миноритарната котензивност на икономическия растеж, безналичната котензивност на икономическия растеж, декотензивността на икономическия растеж.
Форми на проявление на субутвърдената котензивност (вж. икономическа
форма) са субутвърдената квалитензивност на икономическия растеж, субутвърдената екстратензивност на икономическия растеж, субутвърдената оптензивност на икономическия растеж, субутвърдената екстертензивност на икономическия растеж. Разновидности на субутвърдената котензивност са още субутвърдената котензивност на продуктовия икономически
растеж* (subconfirmed cotensity of the product economic growth), субутвърдената котензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed
cotensity of the factor economic growth), субутвърдената котензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed cotensity of the utility
economic growth), субутвърдената котензивност на стойностния икономически растеж* (subconfirmed cotensity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна котензивност на икономическия растеж* (subconfirmed constant cotensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърдена променлива котензивност на икономическия растеж* (subconfirmed variable cotensity of the economic growth) (която
е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена
времево-променлива котензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable cotensity of the economic growth) и субутвърдена
46

1475

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------невремево-променлива котензивност на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable cotensity of the economic growth)]. Разновидности
на субутвърдената променлива котензивност са (а) субутвърденатапокачваща се котензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising cotensity of the economic growth), което е субутвърдена котензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща котензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding cotensity of the economic growth),
което е субутвърдена субкотензификация на икономическия растеж. В своята
общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се котензивност образуват понятието за субутвърдена неспадаща котензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding cotensity of the economic
growth) [което е субутвърдена несубкотензификация на икономическия
растеж* (subconfirmed unsubcotensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща котензивност образуват понятието за субутвърдена непокачващ се котензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed unraising cotensity of the economic growth) [което е субутвърдена некотензификация на икономическия растеж* (subconfirmed
uncotensification of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed cotensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената котензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субутвърдения котензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субутвърдения котензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена котензисуфикация на
икономическия растеж* (subconfirmed cotensisufication of the economic
growth) [което е същото като субутвърдено котензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed cotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена котензидефикация на икономическия
растеж* (subconfirmed cotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed creatensity of the economic growth), субдостатъчна креа47
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност на икономическия растеж, (*) – креатензивност на икономическия растеж D < 0,5, която е общо понятие за субутвърдена екстензивност на
икономическия растеж и субутвърдена екстратензивност на икономическия
растеж. Тя (а) е относително изразено участие E < 0,5y на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие H < 0,5 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на този
фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
субпреобладаващата креатензивност на икономическия растеж, субцялостната креатензивност на икономическия растеж и субхипергенната креатензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения креатензитет на икономическия растеж d < 0,5y и темпа на растежа. Съставки
на утвърдената креатензивност са миноритарната креатензивност на икономическия растеж, безналичната креатензивност на икономическия растеж,
декреатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения креатензивност са субутвърдената креатензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed creatensity of the product economic growth), субутвърдената креатензивност на
факторовия икономически растеж* (subconfirmed creatensity of the factor
economic growth), субутвърдената креатензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed creatensity of the utility economic growth),
субутвърдената креатензивност на стойностния икономически растеж*
(subconfirmed creatensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна креатензивност на икономическия растеж* (subconfirmed constant creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за субутвърдената постоянна екстензивност и субутвърдената постоянна екстратензивност
на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвър48
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дена променлива креатензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
variable creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за субутвърдената променлива екстензивност и субутвърдената променлива екстратензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субутвърдена времево-променлива креатензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable creatensity of the economic growth) и
субутвърдена невремево-променлива креатензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed non-temporally-variable creatensity of the economic
growth)]. Разновидности на субутвърдената променлива креатензивност са (а)
субутвърдената покачваща се креатензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising creatensity of the economic growth) (общо понятие
за субутвърдена покачваща се екстензивност и субутвърдена покачваща се екстратензивност на растежа), което е субутвърдена креатензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща креатензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed subsiding creatensity of the economic
growth) (общо понятие за субутвърдена спадаща екстензивност и субутвърдена
спадаща екстратензивност на растежа), което е субутвърдена субкреатензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се креатензивност образуват понятието за
субутвърдна неспадаща креатензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding creatensity of the economic growth) [което е субутвърдена
несубкреатензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unsubcreatensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща креатензивност образуват понятието за субутвърдена непокачваща се креатензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
unraising creatensity of the economic growth) [което е субутвърдена некреатензификация на икономическия растеж* (subconfirmed uncreatensification of
the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed creatensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдена екстензификация на икономическия растеж и субутвърдена екстратензификация на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената креатензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субутвърдения креатензитет на икономическия рас49
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субутвърдения креатензитет в сравнение с намаляването на
темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена креатензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed creatensisufication of the
economic growth) [което е същото като субутвърдено креатензифициране на
икономическия растеж* (subconfirmed creatensifing of the economic growth)],
а при случай (б) се извършва субутвърдена креатензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed creatensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed optensity of the economic growth), субдостатъчна оптензивност на икономическия растеж, (*) – оптензивност на икономическия
растеж, който е по-малка от 0,5; относително изразено участие A < 0,5 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y
(вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензивността на икономическия растеж, която допълва субутвърдения оптензивност до единица, е преобладавщата катензивност на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с
релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата оптензивност на
икономическия растеж, субцялостната оптензивност на икономическия
растеж и субхипергенната оптензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между субутвърдения оптензитет на икономическия растеж a <
0,5y и темпа на растежа. Съставки на субутвърдената оптензивност са миноритарната оптензивност на икономическия растеж, безналичната оптензивност на икономическия растеж, деоптензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдената оптензивност са субутвърдената оптензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed optensity
of the product economic growth), субутвърдената оптензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed optensity of the factor economic
growth), субутвърдената оптензивност на полезностния икономически
50
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж* (subconfirmed optensity of the utility economic growth), субутвърдената оптензивност на стойностния икономически растеж* (subconfirmed
optensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна оптензивност на икономическия растеж* (subconfirmed constant optensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърдена променлива оптензивност на икономическия растеж* (subconfirmed variable optensity of the economic growth) (която
е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена
времево-променлива оптензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable optensity of the economic growth) и субутвърдена
невремево-променлива оптензивност на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable optensity of the economic growth)]. Разновидности
на субутвърдената променлива оптензивност са (а) субутвърденатапокачваща се оптензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising optensity of the economic growth), което е субутвърдена оптензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща оптензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding optensity of the economic growth),
което е субутвърдена субоптензификация на икономическия растеж. В своята
общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се оптензивност образуват понятието за субутвърдена неспадаща оптензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding optensity of the economic
growth) [което е субутвърдена несубоптензификация на икономическия
растеж* (subconfirmed unsuboptensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща оптензивност образуват понятието за субутвърдена непокачващ се оптензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed unraising optensity of the economic growth) [което е субутвърдена неоптензификация на икономическия растеж* (subconfirmed
unoptensification of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА ОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed optensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената оптензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по51
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бързото увеличаване на субутвърдения оптензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субутвърдения оптензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена оптензисуфикация на
икономическия растеж* (subconfirmed optensisufication of the economic
growth) [което е същото като субутвърдено оптензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed optensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена оптензидефикация на икономическия
растеж* (subconfirmed optensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subconfirmed retensity of the economic growth), субдостатъчна ретензивност
на икономическия растеж, (*) – ретензивност на икономическия растеж J <
0,5, която е общо понятие за субутвърдена катензивност на икономическия
растеж и субутвърдена оптензивност на икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено участие I < 0,5y на някакъв идентифициран фактор на
икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие A
< 0,5 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата ретензивност на икономическия растеж, субцялостната ретензивност на икономическия растеж и субхипергенната ретензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения ретензитет на икономическия растеж j < 0,5y и темпа на растежа. Съставки на утвърдената ретензивност са миноритарната ретензивност на икономическия растеж, безналичната ретензивност на икономическия растеж, деретензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения ретензивност са субутвърдената ретензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed retensity
52
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------of the product economic growth), субутвърдената ретензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed retensity of the factor economic
growth), субутвърдената ретензивност на полезностния икономически
растеж* (subconfirmed retensity of the utility economic growth), субутвърдената ретензивност на стойностния икономически растеж* (subconfirmed
retensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна ретензивност на икономическия растеж* (subconfirmed constant
retensity of the economic growth) (която е общо понятие за субутвърдената постоянна катензивност и субутвърдената постоянна оптензивност на растежа и е
понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърдена променлива
ретензивност на икономическия растеж* (subconfirmed variable retensity of
the economic growth) (която е общо понятие за субутвърдената променлива катензивност и субутвърдената променлива оптензивност на растежа и е понятие
на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена времевопроменлива ретензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable retensity of the economic growth) и субутвърдена невремевопроменлива ретензивност на икономическия растеж* (subconfirmed nontemporally-variable retensity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдената променлива ретензивност са (а) субутвърдената покачваща се ретензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising retensity of the
economic growth) (общо понятие за субутвърдена покачваща се катензивност и
субутвърдена покачваща се оптензивност на растежа), което е субутвърдена
ретензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща
ретензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding retensity
of the economic growth) (общо понятие за субутвърдена спадаща катензивност
и субутвърдена спадаща оптензивност на растежа), което е субутвърдена субретензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената
постоянна и субутвърдената покачваща се ретензивност образуват понятието
за субутвърдна неспадаща ретензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding retensity of the economic growth) [което е субутвърдена
несубретензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unsubretensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща ретензивност образуват понятието за субутвърдена непокачваща
се ретензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unraising reten53
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------sity of the economic growth) [което е субутвърдена неретензификация на
икономическия растеж* (subconfirmed unretensification of the economic
growth)].
СУБУТВЪРДЕНА РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed retensification of the economic growth) (*) – общо понятие
за субутвърдена катензификация на икономическия растеж и субутвърдена
оптензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената
ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на субутвърдения ретензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субутвърдения ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва субутвърдена ретензисуфикация на икономическия
растеж* (subconfirmed retensisufication of the economic growth) [което е същото като субутвърдено ретензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed retensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена ретензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed
retensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subbitensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдена субфитензификация на икономическия растеж и
субутвърдена субкотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената битензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субутвърдения битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на субутвърдения битензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена суббитензисуфикация
на икономическия растеж* (subconfirmed subbitensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена суббитензидефикация на
икономическия растеж* (subconfirmed subbitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБУТВЪРДЕНА СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subbitertensification of the economic growth) (*)
– общо понятие за субутвърдена субинтертензификация на икономическия
растеж и субутвърдена субекстертензификация на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената битертензивност на икономическия растеж, която
е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е
(а) от по-бавното увеличаване на субутвърдения битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бързото намаляване на субутвърдения битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена суббитертензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subbitertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена
суббитертензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed subbitertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subextensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субутвърдената екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бавното увеличаване на субутвърдения екстензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субутвърдения екстензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена субекстензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subextensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субекстензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed subextensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subextertensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената екстертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субутвърдения екстертен55
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субутвърдения екстертензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субутвърдена субекстертензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subextertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субекстертензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed subextertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subextratensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената екстратензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субутвърдения екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субутвърдения екстратензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субутвърдена субекстратензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subextratensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субекстратензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed subextratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subintertensification of the economic growth) (*)
– спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субутвърдената интертензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субутвърдения интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ.
(б) от по-бързото намаляване на субутвърдения интертензитет в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена
субинтертензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subintertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субинтертензидефикация на икономическия растеж* (subcon-
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------firmed subintertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subcatensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субутвърдената катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субутвърдения катензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на субутвърдения катензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена субкатензисуфикация
на икономическия растеж* (subconfirmed subcatensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субкатензидефикация на
икономическия растеж* (subconfirmed subcatensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subqualitensification of the economic growth) (*)
– спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субутвърдената квалитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат
е (а) от по-бавното увеличаване на субутвърдения квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б)
от по-бързото намаляване на субутвърдения квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена
субквалитензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subqualitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субквалитензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed subqualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subquantitensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената квантитензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субутвърдения квантитен57
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субутвърдения квантитензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субутвърдена субквантитензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subquantitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субутвърдена субквантитензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed subquantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subcotensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субутвърдената котензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субутвърдения котензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на субутвърдения котензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена субкотензисуфикация
на икономическия растеж* (subconfirmed subcotensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субкотензидефикация на
икономическия растеж* (subconfirmed subcotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subcreatensification of the economic growth) (*) –
общо понятие за субутвърдена субекстензификация на икономическия растеж и субутвърдена субекстратензификация на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената креатензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на субутвърдения креатензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субутвърдения креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена субкреатензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subcreatensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субкреатензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed subcreaten58
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------sidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed suboptensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субутвърдената оптензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субутвърдения оптензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на субутвърдения оптензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена субоптензисуфикация
на икономическия растеж* (subconfirmed suboptensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субоптензидефикация на
икономическия растеж* (subconfirmed suboptensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subretensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдена субкатензификация на икономическия растеж и субутвърдена субоптензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното
увеличаване на субутвърдения ретензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване
на субутвърдения ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва субутвърдена субретензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subretensisufication of the economic growth), а
при случай (б) се извършва субутвърдена субретензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed subretensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subfitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субутвърдената фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по59
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бавното увеличаване на субутвърдения фитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на субутвърдения фитензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена субфитензисуфикация
на икономическия растеж* (subconfirmed subfitensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субфитензидефикация
на икономическия растеж* (subconfirmed subfitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subhomeotensification of the economic growth)
(*) – общо понятие за субутвърдена субквантитензификация на икономическия растеж и субутвърдена субквалитензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субутвърдената хомеотензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субутвърдения хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ.
(б) от по-бързото намаляване на субутвърдения хомеотензитет в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена
субхомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed subhomeotensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субутвърдена субхомеотензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed subhomeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed fitensity of the economic growth), субдостатъчна фитензивност на икономическия растеж, (*) – фитензивност на икономическия
растеж, която е по-малка от 0,5; относително изразено участие FI < 0,5 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензивността на икономическия растеж, която допълва
субутвърдената фитензивност до единица, е преобладавщата котензивност на
икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на
60
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата фитензивност на икономическия растеж, субцялостната фитензивност на икономическия растеж и субхипергенната фитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения фитензитет на икономическия растеж fi < 0,5y и темпа на растежа. Съставки на субутвърдената
фитензивност са миноритарната фитензивност на икономическия растеж,
безналичната фитензивност на икономическия растеж, дефитензивността
на икономическия растеж.
Форми на проявление на субутвърдената фитензивност (вж. икономическа
форма) са субутвърдената квантитензивност на икономическия растеж, субутвърдената екстензивност на икономическия растеж, субутвърдената
катензивност на икономическия растеж, субутвърдената интертензивност
на икономическия растеж. Разновидности на субутвърдения фитензивност са
още субутвърдената фитензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed fitensity of the product economic growth), субутвърдената
фитензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed fitensity of the factor economic growth), субутвърдената фитензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed fitensity of the utility economic
growth), субутвърдената фитензивност на стойностния икономически
растеж* (subconfirmed fitensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна фитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed constant fitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърдена променлива фитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed variable fitensity of the economic growth) (която
е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субутвърдена
времево-променлива фитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable fitensity of the economic growth) и субутвърдена невремево-променлива фитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable fitensity of the economic growth)]. Разновидности
на субутвърдената променлива фитензивност са (а) субутвърдената покачваща се фитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising fit61
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ensity of the economic growth), което е субутвърдена фитензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща фитензивност на икономическия растеж* (subconfirmed subsiding fitensity of the economic growth),
което е субутвърдена субфитензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се фитензивност образуват понятието за субутвърдена неспадаща фитензивност на
икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding fitensity of the economic
growth) [което е субутвърдена несубфитензификация на икономическия
растеж* (subconfirmed unsubfitensification of the economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща фитензивност образуват понятието за субутвърдена непокачваща се фитензивност на икономическия
растеж* (subconfirmed unraising fitensity of the economic growth) [което е субутвърдена нефитензификация на икономическия растеж* (subconfirmed
unfitensification of the economic growth)].
СУБУТВЪРДЕНА ФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed fitensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената фитензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субутвърдения фитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субутвърдения фитензитета в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена фитензисуфикация
на икономическия растеж* (subconfirmed fitensisufication of the economic
growth) [което е същото като субутвърдено фитензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed fitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена фитензидефикация на икономическия
растеж* (subconfirmed fitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed homeotensity of the economic growth), субдостатъчна
хомеотензивност на икономическия растеж, (*) – хомеотензивност на икономическия растеж O < 0,5, която е общо понятие за субутвърдена квантитензивност на икономическия растеж и субутвърдена квалитензивност на
икономическия растеж. Тя (а) е относително изразено участие Q < 0,5y на ня62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------какъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж.
темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята
на този фактор при осъществяването на икономическия растеж, или (б) е относително изразено участие R < 0,5 на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в проценти) се измерва ролята на
този фактор при осъществяването на растежа. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субпреобладаващата хомеотензивност на икономическия растеж,
субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж и субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субутвърдения хомеотензитет на икономическия растеж o < 0,5y и темпа на
растежа. Съставки на утвърдената хомеотензивност са миноритарната хомеотензивност на икономическия растеж, безналичната хомеотензивност на
икономическия растеж, дехомеотензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субутвърдения хомеотензивност са субутвърдената
хомеотензивност на продуктовия икономически растеж* (subconfirmed
homeotensity of the product economic growth), субутвърдената хомеотензивност на факторовия икономически растеж* (subconfirmed homeotensity of
the factor economic growth), субутвърдената хомеотензивност на полезностния икономически растеж* (subconfirmed homeotensity of the utility
economic growth), субутвърдената хомеотензивност на стойностния икономически растеж* (subconfirmed homeotensity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субутвърдена
постоянна хомеотензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
constant homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за субутвърдената постоянна квантитензивност и субутвърдената постоянна квалитензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субутвърдена променлива хомеотензивност на икономическия растеж*
(subconfirmed variable homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за субутвърдената променлива квантитензивност и субутвърдената променлива квалитензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономи63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж) [в т.ч. субутвърдена времево-променлива хомеотензивност
на икономическия растеж* (subconfirmed temporally-variable homeotensity of
the economic growth) и субутвърдена невремево-променлива хомеотензивност на икономическия растеж* (subconfirmed non-temporally-variable homeotensity of the economic growth)]. Разновидности на субутвърдената променлива хомеотензивност са (а) субутвърдената покачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (subconfirmed raising homeotensity of the
economic growth) (общо понятие за субутвърдена покачваща се квантитензивност и субутвърдена покачваща се квалитензивност на растежа), което е субутвърдена хомеотензификация на икономическия растеж, и (б) субутвърдената спадаща хомеотензивност на икономическия растеж* (subconfirmed
subsiding homeotensity of the economic growth) (общо понятие за субутвърдена
спадаща квантитензивност и субутвърдена спадаща квалитензивност на растежа), което е субутвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж. В своята общност субутвърдената постоянна и субутвърдената покачваща се хомеотензивност образуват понятието за субутвърдна неспадаща хомеотензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unsubsiding homeotensity of the economic growth) [което е субутвърдена несубхомеотензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unsubhomeotensification of the
economic growth)], а субутвърдената постоянна и субутвърдената спадаща хомеотензивност образуват понятието за субутвърдена непокачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (subconfirmed unraising homeotensity
of the economic growth) [което е субутвърдена нехомеотензификация на икономическия растеж* (subconfirmed unhomeotensification of the economic
growth)].
СУБУТВЪРДЕНА ХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed homeotensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдена квантитензификация на икономическия растеж и
субутвърдена квалитензификация на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субутвърдения хомеотензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субутвърдения хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субутвърдена хомео64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензисуфикация на икономическия растеж* (subconfirmed homeotensisufication of the economic growth) [което е същото като субутвърдено хомеотензифициране на икономическия растеж* (subconfirmed homeotensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва субутвърдена хомеотензидефикация на икономическия растеж* (subconfirmed homeotensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed bitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
субутвърдено фитензивиране на икономическия растеж и субутвърдено котензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на
икономическия растеж. Когато субутвърденото битензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена битензификация на
икономическия растеж (покачване на субутвърдената битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения
битензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото битензивиране става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена суббитензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
СУБУТВЪРДЕНО БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed bitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субутвърдено интертензивиране на икономическия растеж и субутвърдено екстертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото битертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена битертензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения битертензитет в темпа на растежа), а когато
субутвърденото битертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е субутвърдена суббитертензификация на икономическия рас65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж (спадане на субутвърдената битертензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения битертензитет в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО ЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed extensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото екстензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена екстензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения екстензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото екстензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена субекстензификация на икономическия растеж
(спадане на субутвърдената екстензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО ЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed extertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субутвърдения екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото екстертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субутвърдена екстертензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената екстертензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субутвърдения екстертензитет в темпа на
растежа), а когато субутвърденото екстертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена субекстертензификация на
икономическия растеж (спадане на субутвърдената екстертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО ЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed extratensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субутвърдения екстратензитет на икономическия растеж, който е абсо66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото екстратензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субутвърдена екстратензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената екстратензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субутвърдения екстратензитет в темпа на
растежа), а когато субутвърденото екстратензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена субекстратензификация на
икономическия растеж (спадане на субутвърдената екстратензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed intertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субутвърдения интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото интертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субутвърдена интертензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената интертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения интертензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото интертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed qualitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субутвърдения квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото квалитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субутвърдена квалитензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения квалитензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото квалитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена субквалитензификация на иконо67
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж (спадане на субутвърдената квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed quantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения квантитензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото квантитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена квантитензификация на икономическия растеж
(покачване на субутвърдената квантитензивност на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения квантитензитет в темпа
на растежа), а когато субутвърденото квантитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена субквантитензификация
на икономическия растеж (спадане на субутвърдената квантитензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения
квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed catensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото катензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена катензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения катензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото катензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа,
това е субутвърдена субкатензификация на икономическия растеж (спадане
на субутвърдената катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на субутвърдения катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed cotensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изра68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото котензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена котензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения котензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото котензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа,
това е субутвърдена субкотензификация на икономическия растеж (спадане
на субутвърдената котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на субутвърдения котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed creatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие
за субутвърдено екстензивиране на икономическия растеж и субутвърдено
екстратензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения
креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото креатензивиране
става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена креатензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената
креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на субутвърдения креатензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото креатензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена субкреатензификация на икономическия растеж (спадане
на субутвърдената креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субутвърдения креатензитет в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО ОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed optensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото оптензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена оптензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения оптензитет в темпа на растежа), а когато субут69
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------върденото оптензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа,
това е субутвърдена субоптензификация на икономическия растеж (спадане
на субутвърдената оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на субутвърдения оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed retensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
субутвърдено катензивиране на икономическия растеж и субутвърдено оптензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на
икономическия растеж. Когато субутвърденото ретензивиране става по-бързо
от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена ретензификация на
икономическия растеж (покачване на субутвърдената ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения
ретензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото ретензивиране става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена субретензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subbitensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдено субфитензивиране на икономическия растеж и субутвърдено субкотензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото суббитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена
суббитензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената
битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на субутвърдения битензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото
суббитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена битензификация на икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на отно70
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сителния дял на субутвърдения битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subbitertensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдено субинтертензивиране на икономическия растеж и
субутвърдено субекстертензивиране на икономическия растеж; спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото
суббитертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е
субутвърдена суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на
субутвърдената битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субутвърдения битертензитет в темпа на растежа), а
когато субутвърденото суббитертензивиране става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е субутвърдена битертензификация на икономическия
растеж (увеличаване на субутвърдената битертензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения битертензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subextensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субутвърдения екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото субекстензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена субекстензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената екстензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на субутвърдения екстензитет в темпа на растежа), а когато
субутвърденото субекстензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е субутвърдена екстензификация на икономическия растеж
(увеличаване на субутвърдената екстензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субутвърдения екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subextertensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на вре71

1500

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мето) на субутвърдения екстертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото субекстертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена субекстертензификация на икономическия растеж
(спадане на субутвърдената екстертензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения екстертензитет в темпа
на растежа), а когато субутвърденото субекстертензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена екстертензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената екстертензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения
екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subextratensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения екстратензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото субекстратензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена субекстратензификация на икономическия растеж
(спадане на субутвърдената екстратензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения екстратензитет в темпа
на растежа), а когато субутвърденото субекстратензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена екстратензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената екстратензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения
екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subintertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото субинтертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа,
това е субутвърдена субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената интертензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на субутвърдения интертензитет в темпа на
растежа), а когато субутвърденото субинтертензивиране става по-бавно от
72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена интертензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената интертензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения
интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subcatensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субутвърдения катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото
субкатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена субкатензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения катензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото субкатензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена катензификация на икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения катензитет в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subqualitensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения квалитензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото субквалитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена субквалитензификация на икономическия растеж
(спадане на субутвърдената квалитензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на субутвърдения квалитензитет в темпа на
растежа), а когато субутвърденото субквалитензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена квалитензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената квалитензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения
квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subquantitensivition of the economic growth) (*)
– спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
73
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------времето) на субутвърдения квантитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото субквантитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на
растежа, това е субутвърдена субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения квантитензитет в
темпа на растежа), а когато субутвърденото субквантитензивиране става побавно от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена квантитензификация на икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената квантитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subcotensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субутвърдения котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото
субкотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена субкотензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения котензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото субкотензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена котензификация на икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения котензитет в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subcreatensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдено субекстензивиране на икономическия растеж и субутвърдено субекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото
субкреатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е
субутвърдена субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдената креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субутвърдения креатензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото субкреатензивиране става по-бавно от спадането на темпа
на растежа, това е субутвърдена креатензификация на икономическия растеж
(увеличаване на субутвърдената креатензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субутвърдения креатензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed suboptensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субутвърдения оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото субоптензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена субоптензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения оптензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото субоптензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена оптензификация на икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения оптензитет в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subretensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдено субкатензивиране на икономическия растеж и субутвърдено субоптензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото субретензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена
субретензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената
ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на субутвърдения ретензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото
субретензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена ретензификация на икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на отно75
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сителния дял на субутвърдения ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed subfitensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субутвърдения фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото
субфитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена субфитензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на субутвърдения фитензитет в темпа на растежа), а когато
субутвърденото субфитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е субутвърдена фитензификация на икономическия растеж
(увеличаване на субутвърдената фитензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субутвърдения фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed subhomeotensivition of the economic growth) (*)
– общо понятие за субутвърдено субквантитензивиране на икономическия
растеж и субутвърдено субквалитензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения хомеотензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото субхомеотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж
(спадане на субутвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на субутвърдения хомеотензитет в темпа на
растежа), а когато субутвърденото субхомеотензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субутвърдена хомеотензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субутвърдената хомеотензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения
хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО ФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subconfirmed fitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на су76
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бутвърдения фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото фитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена фитензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субутвърдения фитензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото фитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена субфитензификация на икономическия растеж
(спадане на субутвърдената фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения фитензитет в темпа на растежа).
Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО ХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subconfirmed homeotensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субутвърдено квантитензивиране на икономическия растеж и субутвърдено квалитензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субутвърдения хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субутвърденото хомеотензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субутвърдена хомеотензификация на икономическия растеж (покачване на субутвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на субутвърдения хомеотензитет в темпа на растежа), а когато субутвърденото хомеотензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субутвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на субутвърдената хомеотензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субутвърдения хомеотензитет
в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБУТВЪРДЕНО-БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subconfirmedly-bitensitial economic growth), субдостатъчно-битензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субутвърдената битензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден битензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и
77
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субутвърдената битензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субутвърденофитензивностният
икономически
растеж
и
субутвърденокотензивностният икономически растеж.
СУБУТВЪРДЕНО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subconfirmedly-bitertensitial economic growth), субдостатъчнобитертензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на битертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
субутвърдената битертензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден битертензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субутвърдената битертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субутвърдено-интертензивностният икономически растеж и субутвърдено-екстертензивностният икономически растеж.
СУБУТВЪРДЕНО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subconfirmedly-extensitial economic growth), субдостатъчно-екстензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна
типология на икономическия растеж) определено участие има субутвърдената екстензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден екстензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и
на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субутвърдената екстензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
СУБУТВЪРДЕНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subconfirmedly-extertensitial economic growth), субдостатъчноекстертензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономи78
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на екстертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
субутвърдената екстертензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден екстертензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субутвърдената екстертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБУТВЪРДЕНО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subconfirmedly-extratensitial economic growth), субдостатъчноекстратензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстратензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субутвърдената екстратензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден екстратензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субутвърдената екстратензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБУТВЪРДЕНО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subconfirmedly-intertensitial economic growth), субдостатъчноинтертензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на интертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
субутвърдената интертензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден интертензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субутвърдената интертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБУТВЪРДЕНО-КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subconfirmedly-catensitial economic growth), субдостатъчно-катензивностен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на катензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субутвърдената
катензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден катензитет на
икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субутвърдената катензивност)
е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
СУБУТВЪРДЕНО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subconfirmedly-qualitensitial economic growth), субдостатъчноквалитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квалитензивностния икономически
растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има субутвърдената квалитензивност на икономическия
растеж (вж. и субутвърден квалитензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субутвърдената квалитензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБУТВЪРДЕНО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subconfirmedly-quantitensitial economic growth), субдостатъчноквантитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически
растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има субутвърдената квантитензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден квантитензитет на икономическия растеж).
То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им
сума (заедно с това на субутвърдената квантитензивност) е равна на единица
(тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБУТВЪРДЕНО-КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subconfirmedly-cotensitial economic growth), субдостатъчно-котензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субутвърдената котензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден котензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и
на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субутвърдената котензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
СУБУТВЪРДЕНО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subconfirmedly-creatensitial economic growth), субдостатъчнокреатензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на креатензивностния икономически растеж (вж.
креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
има субутвърдената креатензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден креатензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субутвърдената креатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субутвърдено-екстензивностният икономически растеж и субутвърдено-екстратензивностният икономически растеж.
СУБУТВЪРДЕНО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subconfirmedly-optensitial economic growth), субдостатъчно-оптензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на оптензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субутвърдената
оптензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден оптензитет на
икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицател81
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни), но така че общата им сума (заедно с това на субутвърдената оптензивност)
е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
СУБУТВЪРДЕНО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subconfirmedly-retensitial economic growth), субдостатъчно-ретензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на ретензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субутвърдената
ретензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден ретензитет на
икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субутвърдената ретензивност)
е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа). Негови разновидности са субутвърденокатензивностният икономически растеж и субутвърдено-оптензивностният
икономически растеж.
СУБУТВЪРДЕНО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subconfirmedly-fitensitial economic growth), субдостатъчно-фитензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субутвърдената фитензивност на икономическия растеж (вж. и субутвърден фитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа
и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или
отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субутвърдената фитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
СУБУТВЪРДЕНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subconfirmedly-homeotensitial economic growth), субдостатъчнохомеотензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на хомеотензивностния икономически
растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------определено участие има субутвърдената хомеотензивност на икономическия
растеж (вж. и субутвърден хомеотензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субутвърдената хомеотензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
Негови разновидности са субутвърдено-квантитензивностният икономически
растеж и субутвърдено-квалитензивностният икономически растеж.
СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subfitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на фитензитета на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинфитензивиране на икономическия
растеж (което е спадане на инфитензитета на икономическия растеж), или
чрез дефитензивиране на икономическия растеж (което е покачване на дефитензитета на икономическия растеж). Когато субфитензивирането става побързо от спадането на темпа на растежа, това е субфитензификация на икономическия растеж (спадане на фитензивността на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на фитензитета в темпа на растежа), а когато субфитензивирането става по-бавно от спадането на темпа на растежа,
това е фитензификация на икономическия растеж (увеличаване на фитензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на фитензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subfitensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субфитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно субфитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субфитензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субфитензивиране на икономическия растеж;
налично субфитензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж;
предимствено субфитензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдено субфитензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субфитензивиране на икономическия растеж;
субфитензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субфитензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субфитензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субфитензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субфитензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субфитензивиране на икономическия растеж;
цялостно субфитензивиране на икономическия растеж;
частично субфитензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субфитензивиране на икономическия растеж.
СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subfitensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на фитензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия
растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на фитензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б)
от по-бързото намаляване на фитензитета в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субфитензисуфикация на икономическия растеж* (subfitensisufication of the economic growth), а при случай (б)
се извършва субфитензидефикация на икономическия растеж* (subfitensidefication of the economic growth). Субфитензификацията може да се получи
или чрез субинфитензификация на икономическия растеж (което е спадане на
инфитензивността на икономическия растеж), или чрез дефитензификация
на икономическия растеж (което е покачване на дефитензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subfitensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субфитензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субфитензификация на икономическия растеж;
миноритарна субфитензификация на икономическия растеж;
налична субфитензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субфитензификация на икономическия растеж;
предимствена субфитензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобладаваща субфитензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субфитензификация на икономическия растеж;
субутвърдена субфитензификация на икономическия растеж;
субфитензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субфитензификация на икономическия растеж;
субцялостна субфитензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субфитензификация на икономическия растеж;
утвърдена субфитензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субфитензификация на икономическия растеж;
цялостна субфитензификация на икономическия растеж;
частична субфитензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субфитензификация на икономическия растеж.
СУБФОРМАТ (subformate) (кд) – във:
икокореномически субформат;
икономически субформат;
икореномически субформат;
икотехномически субформат;
икоуниреномически субформат.
СУБХИПЕРГЕНЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subhypergeneous bitensivity of the economic growth) (*) – битензитет на икономическия растеж bi ≤ y, който е общо понятие за субхипергенен фитензитет на икономическия растеж и субхипергенен котензитет на икономическия растеж; битензитет на икономическия растеж bi, чието значение е равно
или по-малко от темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между субхипергенения битензитет и темпа на растежа е субхипергенната битензивност на икономическия растеж BI ≤ 1. Съставки на субхипергенения битензитет са достатъчно-цялостният битензитет на икономическия
растеж, предимственият битензитет на икономическия растеж, балансираният битензитет на икономическия растеж, миноритарният битензитет
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж, безналичният битензитет на икономическия растеж, дебитензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на субхипергенния битензитет (вж. икономическа
форма) са субхипергенният хомеотензитет на икономическия растеж, субхипергенният креатензитет на икономическия растеж, субхипергенният ретензитет на икономическия растеж, субхипергенният битертензитет на
икономическия растеж. Разновидности на субхипергенния битензитет са още
субхипергенният битензитет на продуктовия икономически растеж*
(subhypergeneous bitensivity of the product economic growth), субхипергенният
битензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous bitensivity of the factor economic growth), субхипергенният битензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous bitensivity of the utility
economic growth), субхипергенният битензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous bitensivity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен битензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous constant bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния постоянен фитензитет и субхипергенния постоянен котензитет на растежа
и е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив битензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable
bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния
променлив фитензитет и субхипергенния променлив котензитет на растежа и
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенен времево-променлив битензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
temporally-variable bitensivity of the economic growth) и субхипергенен невремево-променлив битензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
non-temporally-variable bitensivity of the economic growth)]. Разновидности на
субхипергенения променлив битензитет са (а) субхипергенният покачващ се
битензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous raising bitensivity
of the economic growth) (общо понятие за субхипергенен покачващ се фитензитет и субхипергенен покачващ се котензитет на растежа), което е субхипергенно битензивиране на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ
битензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding bitensivity of the economic growth) (общо понятие за субхипергенен спадащ фитензитет
и субхипергенен спадащ котензитет на растежа), което е субхипергенно субби86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивиране на икономическия растеж. В своята общност субхипергенният
постоянен и субхипергенният покачващ се битензитет образуват понятието за
субхипергенен неспадащ битензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding bitensivity of the economic growth) [което е субхипергенно несуббитензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubbitensivition of the economic growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ битензитет образуват понятието за субхипергенен непокачващ се битензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising bitensivity of the economic growth) [което е субхипергенно небитензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unbitensivition of the
economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous bitertensivity of the economic growth) (*) – битертензитет на икономическия растеж k ≤ y, който е общо понятие за субхипергенен
интертензитет на икономическия растеж и субхипергенен екстертензитет
на икономическия растеж; битертензитет на икономическия растеж k, чието
значение е равно или по-малко от темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Частното между субхипергенения битертензитет и темпа на растежа е субхипергенната битертензивност на икономическия растеж K ≤ 1. Съставки на
субхипергенения битертензитет са достатъчно-цялостният битертензитет
на икономическия растеж, предимственият битертензитет на икономическия растеж, балансираният битертензитет на икономическия растеж, миноритарният битертензитет на икономическия растеж, безналичният битертензитет на икономическия растеж, дебитертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенния битертензитет са субхипергенният
битертензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
bitertensivity of the product economic growth), субхипергенният битертензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous bitertensivity
of the factor economic growth), субхипергенният битертензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous bitertensivity of the utility
87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth), субхипергенният битертензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous bitertensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен битертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния постоянен интертензитет и субхипергенния постоянен екстертензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив битертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния променлив интертензитет и субхипергенния променлив
екстертензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенен времево-променлив битертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable bitertensivity of the
economic growth) и субхипергенен невремево-променлив битертензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable bitertensivity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив битертензитет са (а) субхипергенният покачващ се битертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous raising bitertensivity of the economic
growth) (общо понятие за субхипергенен покачващ се интертензитет и субхипергенен покачващ се екстертензитет на растежа), което е субхипергенно битертензивиране на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ
битертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding
bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за субхипергенен спадащ
интертензитет и субхипергенен спадащ екстертензитет на растежа), което е
субхипергенно суббитертензивиране на икономическия растеж. В своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се битертензитет образуват понятието за субхипергенен неспадащ битертензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding bitertensivity of the
economic growth) [което е субхипергенно несуббитертензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubbitertensivition of the economic
growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ битертензитет образуват понятието за субхипергенен непокачващ се битертензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous unraising bitertensivity of the

88

1517

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) [което е субхипергенно небитертензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unbitertensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous extensivity of the economic growth) (*) – екстензитет
на икономическия растеж e, чието значение е равно или по-малко от темпа
на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие e ≤ y на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Екстратензитетът на икономическия растеж,
който допълва субхипергенния екстензитет до темпа на растежа y, е адиекстратензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на
икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между
субхипергенения екстензитет и темпа на растежа е субхипергенната екстензивност на икономическия растеж E ≤ 1. Съставки на субхипергенения екстензитет са достатъчно-цялостният екстензитет на икономическия растеж,
предимственият екстензитет на икономическия растеж, балансираният екстензитет на икономическия растеж, миноритарният екстензитет на икономическия растеж, безналичният екстензитет на икономическия растеж,
деекстензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенния екстензитет са субхипергенният екстензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous extensivity of the product economic growth), субхипергенният екстензитет на
факторовия икономически растеж* (subhypergeneous extensivity of the factor
economic growth), субхипергенният екстензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous extensivity of the utility economic growth),
субхипергенният екстензитет на стойностния икономически растеж*
(subhypergeneous extensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен екстензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous constant extensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния ико89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически растеж) и субхипергенен променлив екстензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable extensivity of the economic growth)
(който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенен времево-променлив екстензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable extensivity of the economic growth) и субхипергенен невремево-променлив екстензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable extensivity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив екстензитет са (а) субхипергенният
покачващ се екстензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
raising extensivity of the economic growth), което е субхипергенно екстензивиране на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ екстензитет
на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding extensivity of the
economic growth), което е субхипергенно субекстензивиране на икономическия
растеж. В своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се екстензитет образуват понятието за субхипергенен неспадащ екстензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding extensivity of the economic growth) [което е субхипергенно несубекстензивиране на
икономическия растеж* (subhypergeneous unsubextensivition of the economic
growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ екстензитет
образуват понятието за субхипергенен непокачващ се екстензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising extensivity of the economic
growth) [което е субхипергенно неекстензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unextensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous extertensivity of the economic growth) (*) – екстертензитет на икономическия растеж n, чието значение е равно или по-малко от
темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие n ≤ y на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на външения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензитетът на икономическия растеж, който допълва субхипергенния екстертензитет до темпа на растежа y, е
адиинтертензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ин90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между
субхипергенения екстертензитет и темпа на растежа е субхипергенната екстертензивност на икономическия растеж N ≤ 1. Съставки на субхипергенения екстертензитет са достатъчно-цялостният екстертензитет на икономическия растеж, предимственият екстертензитет на икономическия растеж, балансираният екстертензитет на икономическия растеж, миноритарният екстертензитет на икономическия растеж, безналичният екстертензитет на икономическия растеж, деекстертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенния екстертензитет са субхипергенният
екстертензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
extertensivity of the product economic growth), субхипергенният екстертензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous extertensivity
of the factor economic growth), субхипергенният екстертензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous extertensivity of the utility
economic growth), субхипергенният екстертензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous extertensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен екстертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant extertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив екстертензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous variable extertensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субхипергенен времево-променлив екстертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable extertensivity of the economic
growth) и субхипергенен невремево-променлив екстертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable extertensivity of
the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив екстертензитет са (а) субхипергенният покачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous raising extertensivity of the economic growth),
което е субхипергенно екстертензивиране на икономическия растеж, и (б)
субхипергенният спадащ екстертензитет на икономическия растеж*
(subhypergeneous subsiding extertensivity of the economic growth), което е субхипергенно субекстертензивиране на икономическия растеж. В своята общност
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се екстертензитет
образуват понятието за субхипергенен неспадащ екстертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding extertensivity of the economic
growth) [което е субхипергенно несубекстертензивиране на икономическия
растеж* (subhypergeneous unsubextertensivition of the economic growth)], а
субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ екстертензитет образуват понятието за субхипергенен непокачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising extertensivity of the economic
growth) [което е субхипергенно неекстертензивиране на икономическия
растеж* (subhypergeneous unextertensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous extratensivity of the economic growth) (*) – екстратензитет на икономическия растеж h, чието значение е равно или по-малко от
темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие h ≤ y на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез
което (в процентни пунктове) се измерва ролята на екстратензивения фактор
при осъществяването на икономическия растеж. Екстензитетът на икономическия растеж, който допълва субхипергенния екстратензитет до темпа на
растежа y, е адиекстензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между субхипергенения екстратензитет и темпа на растежа е субхипергенната екстратензивност на икономическия растеж H ≤ 1. Съставки на
субхипергенения екстратензитет са достатъчно-цялостният екстратензитет на икономическия растеж, предимственият екстратензитет на икономическия растеж, балансираният екстратензитет на икономическия растеж, миноритарният екстратензитет на икономическия растеж, безналичният екстратензитет на икономическия растеж, детензитетът на икономическия растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж).
Разновидности на субхипергенния екстратензитет са субхипергенният
екстратензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
extratensivity of the product economic growth), субхипергенният екстратензи92
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous extratensivity
of the factor economic growth), субхипергенният екстратензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous extratensivity of the utility
economic growth), субхипергенният екстратензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous extratensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен екстратензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant extratensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив екстратензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous variable extratensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субхипергенен времево-променлив екстратензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable extratensivity of the economic
growth) и субхипергенен невремево-променлив екстратензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable extratensivity of
the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив екстратензитет са (а) субхипергенният покачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous raising extratensivity of the economic growth),
което е субхипергенно екстратензивиране на икономическия растеж, и (б)
субхипергенният спадащ екстратензитет на икономическия растеж*
(subhypergeneous subsiding extratensivity of the economic growth), което е субхипергенно субекстратензивиране на икономическия растеж. В своята общност
субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се екстратензитет
образуват понятието за субхипергенен неспадащ екстратензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding extratensivity of the
economic growth) [което е субхипергенно несубекстратензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubextratensivition of the economic
growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ екстратензитет образуват понятието за субхипергенен непокачващ се екстратензитет
на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising extratensivity of the
economic growth) [което е субхипергенно неекстратензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unextratensivition of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБХИПЕРГЕНЕН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous intertensivity of the economic growth) (*) – интертензитет на икономическия растеж m, чието значение е равно или по-малко от
темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие m ≤ y на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензитетът на икономическия
растеж, който допълва субхипергенния интертензитет до темпа на растежа y,
е адиекстертензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между
субхипергенения интертензитет и темпа на растежа е субхипергенната интертензивност на икономическия растеж M ≤ 1. Съставки на субхипергенения
интертензитет са достатъчно-цялостният интертензитет на икономическия
растеж, предимственият интертензитет на икономическия растеж, балансираният интертензитет на икономическия растеж, миноритарният интертензитет на икономическия растеж, безналичният интертензитет на
икономическия растеж, деинтертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенния интертензитет са субхипергенният
интертензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
intertensivity of the product economic growth), субхипергенният интертензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous intertensivity
of the factor economic growth), субхипергенният интертензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous intertensivity of the utility
economic growth), субхипергенният интертензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous intertensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен интертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant intertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субхипергенен променлив интертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable intertensivity of the economic
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субхипергенен времево-променлив интертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable intertensivity of the economic growth)
и субхипергенен невремево-променлив интертензитет на икономическия
растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable intertensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив интертензитет са (а)
субхипергенният покачващ се интертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous raising intertensivity of the economic growth), което е
субхипергенно интертензивиране на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ интертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding intertensivity of the economic growth), което е субхипергенно субинтертензивиране на икономическия растеж. В своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се интертензитет образуват
понятието за субхипергенен неспадащ интертензитет на икономическия
растеж* (subhypergeneous unsubsiding intertensivity of the economic growth)
[което е субхипергенно несубинтертензивиране на икономическия растеж*
(subhypergeneous unsubintertensivition of the economic growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ интертензитет образуват понятието
за субхипергенен непокачващ се интертензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising intertensivity of the economic growth) [което е
субхипергенно неинтертензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unintertensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subhypergeneous catensivity of the economic growth) (*) – катензитет на икономическия растеж i, чието значение е равно или по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие i ≤ y на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Оптензитетът на икономическия растеж, който
допълва субхипергенния катензитет до темпа на растежа y, е адиоптензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на
икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Частното между субхиперге95
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нения катензитет и темпа на растежа е субхипергенната катензивност на икономическия растеж I ≤ 1. Съставки на субхипергенения катензитет са достатъчно-цялостният катензитет на икономическия растеж, предимственият
катензитет на икономическия растеж, балансираният катензитет на икономическия растеж, миноритарният катензитет на икономическия растеж,
безналичният катензитет на икономическия растеж, декатензитетът на
икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенния катензитет са субхипергенният катензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous catensivity of the product economic growth), субхипергенният катензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous catensivity of the factor
economic growth), субхипергенният катензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous catensivity of the utility economic growth),
субхипергенният катензитет на стойностния икономически растеж*
(subhypergeneous catensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен катензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous constant catensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив катензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable catensivity of the economic growth)
(който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенен времево-променлив катензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable catensivity of the economic growth) и субхипергенен невремево-променлив катензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable catensivity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив катензитет са (а) субхипергенният
покачващ се катензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous raising catensivity of the economic growth), което е субхипергенно катензивиране на
икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ катензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding catensivity of the economic
growth), което е субхипергенно субкатензивиране на икономическия растеж. В
своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се
катензитет образуват понятието за субхипергенен неспадащ катензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding catensivity of the
economic growth) [което е субхипергенно несубкатензивиране на икономи96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж* (subhypergeneous unsubcatensivition of the economic growth)],
а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ катензитет образуват
понятието за субхипергенен непокачващ се катензитет на икономическия
растеж* (subhypergeneous unraising catensivity of the economic growth) [което е
субхипергенно некатензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous uncatensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous qualitensivity of the economic growth) (*) – квалитензитет на икономическия растеж r, чието значение е равно или по-малко от
темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие r ≤ y на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което
(в процентни пунктове) се измерва ролята на качествения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензитетът на икономическия
растеж, който допълва субхипергенния квалитензитет до темпа на растежа y,
е адиквантитензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между субхипергенения квалитензитет и темпа на растежа е субхипергенната квалитензивност на икономическия растеж R ≤ 1. Съставки на субхипергенения квалитензитет са достатъчно-цялостният квалитензитет на
икономическия растеж, предимственият квалитензитет на икономическия
растеж, балансираният квалитензитет на икономическия растеж, миноритарният квалитензитет на икономическия растеж, безналичният квалитензитет на икономическия растеж, деквалитензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенния квалитензитет са субхипергенният
квалитензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
qualitensivity of the product economic growth), субхипергенният квалитензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous qualitensivity
of the factor economic growth), субхипергенният квалитензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous qualitensivity of the utility
economic growth), субхипергенният квалитензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous qualitensivity of the value economic
97
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив квалитензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous variable qualitensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субхипергенен времево-променлив квалитензитет на икономическия
растеж* (subhypergeneous temporally-variable qualitensivity of the economic
growth) и субхипергенен невремево-променлив квалитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable qualitensivity of the
economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив квалитензитет са (а) субхипергенният покачващ се квалитензитет на икономическия
растеж* (subhypergeneous raising qualitensivity of the economic growth), което е
субхипергенно квалитензивиране на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ квалитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding qualitensivity of the economic growth), което е субхипергенно
субквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се квалитензитет образуват
понятието за субхипергенен неспадащ квалитензитет на икономическия
растеж* (subhypergeneous unsubsiding qualitensivity of the economic growth)
[което е субхипергенно несубквалитензивиране на икономическия растеж*
(subhypergeneous unsubqualitensivition of the economic growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ квалитензитет образуват понятието
за субхипергенен непокачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising qualitensivity of the economic growth) [което е
субхипергенно неквалитензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unqualitensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous quantitensivity of the economic growth) (*) – квантитензитет на икономическия растеж q, чието значение е равно или помалко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие q ≤
y на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y,
чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъ98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ществяването на икономическия растеж. Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва субхипергенния квантитензитет до темпа на растежа y, е адиквалитензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна
типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между субхипергенения квантитензитет и темпа на растежа е субхипергенната квантитензивност на икономическия растеж Q ≤ 1. Съставки на
субхипергенения квантитензитет са достатъчно-цялостният квантитензитет на икономическия растеж, предимственият квантитензитет на икономическия растеж, балансираният квантитензитет на икономическия растеж, миноритарният квантитензитет на икономическия растеж, безналичният квантитензитет на икономическия растеж, деквантитензитетът на
икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенния квантитензитет са субхипергенният
квантитензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
quantitensivity of the product economic growth), субхипергенният квантитензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous quantitensivity of the factor economic growth), субхипергенният квантитензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous quantitensivity of the
utility economic growth), субхипергенният квантитензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous quantitensivity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив квантитензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous variable quantitensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субхипергенен времево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable quantitensivity of the
economic growth) и субхипергенен невремево-променлив квантитензитет
на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable quantit99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ensivity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив квантитензитет са (а) субхипергенният покачващ се квантитензитет
на икономическия растеж* (subhypergeneous raising quantitensivity of the
economic growth), което е субхипергенно квантитензивиране на икономическия
растеж, и (б) субхипергенният спадащ квантитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding quantitensivity of the economic
growth), което е субхипергенно субквантитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се квантитензитет образуват понятието за субхипергенен неспадащ квантитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding quantitensivity of the economic growth) [което е субхипергенно несубквантитензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubquantitensivition of
the economic growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ квантитензитет образуват понятието за субхипергенен непокачващ се
квантитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising
quantitensivity of the economic growth) [което е субхипергенно неквантитензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unquantitensivition of
the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subhypergeneous cotensivity of the economic growth) (*) – котензитет на икономическия растеж co, чието значение е равно или по-малко от темпа на
икономическия растеж y; абсолютно изразено участие co ≤ y на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор на
икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се
измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия
растеж. Фитензитетът на икономическия растеж, който допълва субхипергенния котензитет до темпа на растежа y, е адифитензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Частното между субхипергенения котензитет
и темпа на растежа е субхипергенната котензивност на икономическия растеж CO ≤ 1. Съставки на субхипергенения котензитет са достатъчноцялостният котензитет на икономическия растеж, предимственият котен100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зитет на икономическия растеж, балансираният котензитет на икономическия растеж, миноритарният котензитет на икономическия растеж, безналичният котензитет на икономическия растеж, декотензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на субхипергенния котензитет (вж. икономическа
форма) са субхипергенният квалитензитет на икономическия растеж, субхипергенният екстратензитет на икономическия растеж, субхипергенният
оптензитет на икономическия растеж, субхипергенният екстертензитет на
икономическия растеж. Разновидности на субхипергенния котензитет са още
субхипергенният котензитет на продуктовия икономически растеж*
(subhypergeneous cotensivity of the product economic growth), субхипергенният
котензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous cotensivity of the factor economic growth), субхипергенният котензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous cotensivity of the utility
economic growth), субхипергенният котензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous cotensivity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен котензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous constant cotensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив котензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable cotensivity of the economic growth)
(който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенен времево-променлив котензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable cotensivity of the economic growth) и субхипергенен невремево-променлив котензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable cotensivity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив котензитет са (а) субхипергенният
покачващ се котензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous raising cotensivity of the economic growth), което е субхипергенно котензивиране на
икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ котензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding cotensivity of the economic
growth), което е субхипергенно субкотензивиране на икономическия растеж. В
своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се
котензитет образуват понятието за субхипергенен неспадащ котензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding cotensivity of the
101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) [което е субхипергенно несубкотензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubcotensivition of the economic growth)],
а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ котензитет образуват
понятието за субхипергенен непокачващ се котензитет на икономическия
растеж* (subhypergeneous unraising cotensivity of the economic growth) [което е
субхипергенно некотензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous uncotensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous creatensivity of the economic growth) (*) – креатензитет на икономическия растеж d ≤ y, който е общо понятие за субхипергенен
екстензитет на икономическия растеж и субхипергенен екстратензитет на
икономическия растеж; креатензитет на икономическия растеж d, чието значение е равно или по-малко от темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Частното между субхипергенения креатензитет и темпа на растежа
е субхипергенната креатензивност на икономическия растеж D ≤ 1. Съставки на субхипергенения креатензитет са достатъчно-цялостният креатензитет на икономическия растеж, предимственият креатензитет на икономическия растеж, балансираният креатензитет на икономическия растеж,
миноритарният креатензитет на икономическия растеж, безналичният креатензитет на икономическия растеж, декреатензитетът на икономическия
растеж.
Разновидности на субхипергенния креатензитет са субхипергенният креатензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous creatensivity of the product economic growth), субхипергенният креатензитет на
факторовия икономически растеж* (subhypergeneous creatensivity of the factor economic growth), субхипергенният креатензитет на полезностния
икономически растеж* (subhypergeneous creatensivity of the utility economic
growth), субхипергенният креатензитет на стойностния икономически
растеж* (subhypergeneous creatensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
102
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен креатензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния постоянен екстензитет и субхипергенния постоянен екстратензитет
на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив креатензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния променлив екстензитет и субхипергенния променлив екстратензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субхипергенен времево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable creatensivity of the economic growth)
и субхипергенен невремево-променлив креатензитет на икономическия
растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable creatensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив креатензитет са (а)
субхипергенният покачващ се креатензитет на икономическия растеж*
(subhypergeneous raising creatensivity of the economic growth) (общо понятие за
субхипергенен покачващ се екстензитет и субхипергенен покачващ се екстратензитет на растежа), което е субхипергенно креатензивиране на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ креатензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding creatensivity of the economic growth)
(общо понятие за субхипергенен спадащ екстензитет и субхипергенен спадащ
екстратензитет на растежа), което е субхипергенно субкреатензивиране на икономическия растеж. В своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се креатензитет образуват понятието за субхипергенен
неспадащ креатензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding creatensivity of the economic growth) [което е субхипергенно несубкреатензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubcreatensivition of the economic growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ креатензитет образуват понятието за субхипергенен непокачващ
се креатензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising creatensivity of the economic growth) [което е субхипергенно некреатензивиране
на икономическия растеж* (subhypergeneous uncreatensivition of the economic
growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subhypergeneous optensivity of the economic growth) (*) – оптензитет на икономическия растеж a, чието значение е равно или по-малко от темпа на ико103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж y; абсолютно изразено участие a ≤ y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на неидентифицирания фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Катензитетът на икономическия растеж, който допълва субхипергенния оптензитет до темпа на растежа y,
е адикатензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета
на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между
субхипергенения оптензитет и темпа на растежа е субхипергенната оптензивност на икономическия растеж A ≤ 1. Съставки на субхипергенения оптензитет са достатъчно-цялостният оптензитет на икономическия растеж, предимственият оптензитет на икономическия растеж, балансираният оптензитет на икономическия растеж, миноритарният оптензитет на икономическия растеж, безналичният оптензитет на икономическия растеж, деоптензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенния оптензитет са субхипергенният оптензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous optensivity of the product economic growth), субхипергенният оптензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous optensivity of the factor
economic growth), субхипергенният оптензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous optensivity of the utility economic growth),
субхипергенният оптензитет на стойностния икономически растеж*
(subhypergeneous optensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен оптензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous constant optensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив оптензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable optensivity of the economic growth)
(който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенен времево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable optensivity of the economic growth) и субхипергенен невремево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (sub104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------hypergeneous non-temporally-variable optensivity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив оптензитет са (а) субхипергенният покачващ се оптензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
raising optensivity of the economic growth), което е субхипергенно оптензивиране на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ оптензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding optensivity of the
economic growth), което е субхипергенно субоптензивиране на икономическия
растеж. В своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се оптензитет образуват понятието за субхипергенен неспадащ оптензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding optensivity
of the economic growth) [което е субхипергенно несубоптензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsuboptensivition of the economic
growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ оптензитет
образуват понятието за субхипергенен непокачващ се оптензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising optensivity of the economic
growth) [което е субхипергенно неоптензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unoptensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subhypergeneous retensivity of the economic growth) (*) – ретензитет на икономическия растеж j ≤ y, който е общо понятие за субхипергенен катензитет
на икономическия растеж и субхипергенен оптензитет на икономическия
растеж; ретензитет на икономическия растеж j, чието значение е равно или
по-малко от темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между
субхипергенения ретензитет и темпа на растежа е субхипергенната ретензивност на икономическия растеж J ≤ 1. Съставки на субхипергенения ретензитет са достатъчно-цялостният ретензитет на икономическия растеж, предимственият ретензитет на икономическия растеж, балансираният ретензитет на икономическия растеж, миноритарният ретензитет на икономическия растеж, безналичният ретензитет на икономическия растеж, деретензитетът на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на субхипергенния ретензитет са субхипергенният ретензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous retensivity
of the product economic growth), субхипергенният ретензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous retensivity of the factor economic
growth), субхипергенният ретензитет на полезностния икономически
растеж* (subhypergeneous retensivity of the utility economic growth), субхипергенният ретензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous retensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен ретензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous constant retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния постоянен катензитет и субхипергенния постоянен оптензитет на растежа
и е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив ретензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable
retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния
променлив катензитет и субхипергенния променлив оптензитет на растежа и
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенен времево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
temporally-variable retensivity of the economic growth) и субхипергенен невремево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
non-temporally-variable retensivity of the economic growth)]. Разновидности на
субхипергенения променлив ретензитет са (а) субхипергенният покачващ се
ретензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous raising retensivity
of the economic growth) (общо понятие за субхипергенен покачващ се катензитет и субхипергенен покачващ се оптензитет на растежа), което е субхипергенно ретензивиране на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ
ретензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding retensivity of the economic growth) (общо понятие за субхипергенен спадащ катензитет
и субхипергенен спадащ оптензитет на растежа), което е субхипергенно субретензивиране на икономическия растеж. В своята общност субхипергенният
постоянен и субхипергенният покачващ се ретензитет образуват понятието за
субхипергенен неспадащ ретензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding retensivity of the economic growth) [което е субхипергенно несубретензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubretensivition of the economic growth)], а субхипергенният постоянен и суб106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипергенният спадащ ретензитет образуват понятието за субхипергенен непокачващ се ретензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising retensivity of the economic growth) [което е субхипергенно неретензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unretensivition of the
economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subhypergeneous fitensivity of the economic growth) (*) – фитензитет на икономическия растеж fi, чието значение е равно или по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие fi ≤ y на някакъв фиксиран
(зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия
темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор
при осъществяването на икономическия растеж. Котензитетът на икономическия растеж, който допълва субхипергенния фитензитет до темпа на растежа y, е адикотензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Частното между субхипергенения фитензитет и темпа на растежа е субхипергенната фитензивност на икономическия растеж FI ≤ 1. Съставки на субхипергенения фитензитет са достатъчно-цялостният фитензитет на икономическия
растеж, предимственият фитензитет на икономическия растеж, балансираният фитензитет на икономическия растеж, миноритарният фитензитет на икономическия растеж, безналичният фитензитет на икономическия
растеж, дефитензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на субхипергенния фитензитет (вж. икономическа
форма) са субхипергенният квантитензитет на икономическия растеж, субхипергенният екстензитет на икономическия растеж, субхипергенният катензитет на икономическия растеж, субхипергенният интертензитет на
икономическия растеж. Разновидности на субхипергенния фитензитет са още
субхипергенният фитензитет на продуктовия икономически растеж*
(subhypergeneous fitensivity of the product economic growth), субхипергенният
фитензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous fitensivity of the factor economic growth), субхипергенният фитензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous fitensivity of the utility
107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth), субхипергенният фитензитет на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous fitensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен фитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous constant fitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив фитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable fitensivity of the economic growth)
(който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенен времево-променлив фитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable fitensivity of the economic growth) и субхипергенен невремево-променлив фитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable fitensivity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив фитензитет са (а) субхипергенният
покачващ се фитензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
raising fitensivity of the economic growth), което е субхипергенно фитензивиране
на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ фитензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding fitensivity of the economic
growth), което е субхипергенно субфитензивиране на икономическия растеж.
В своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се
фитензитет образуват понятието за субхипергенен неспадащ фитензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding fitensivity of the
economic growth) [което е субхипергенно несубфитензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubfitensivition of the economic growth)], а
субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ фитензитет образуват
понятието за субхипергенен непокачващ се фитензитет на икономическия
растеж* (subhypergeneous unraising fitensivity of the economic growth) [което е
субхипергенно нефитензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unfitensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕНЕН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous homeotensivity of the economic growth) (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o ≤ y, който е общо понятие за субхипергенен
квантитензитет на икономическия растеж и субхипергенен квалитензитет
на икономическия растеж; хомеотензитет на икономическия растеж o, чието
значение е равно или по-малко от темпа на икономическия растеж y. Разно108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Частното между субхипергенения хомеотензитет и темпа на растежа е субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж O ≤ 1.
Съставки на субхипергенения хомеотензитет са достатъчно-цялостният хомеотензитет на икономическия растеж, предимственият хомеотензитет на
икономическия растеж, балансираният хомеотензитет на икономическия
растеж, миноритарният хомеотензитет на икономическия растеж, безналичният хомеотензитет на икономическия растеж, дехомеотензитетът на
икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенния хомеотензитет са субхипергенният
хомеотензитет на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
homeotensivity of the product economic growth), субхипергенният хомеотензитет на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous homeotensivity of the factor economic growth), субхипергенният хомеотензитет на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous homeotensivity of the
utility economic growth), субхипергенният хомеотензитет на стойностния
икономически растеж* (subhypergeneous homeotensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенен
постоянен хомеотензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния постоянен квантитензитет и субхипергенния постоянен квалитензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенен променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous variable homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субхипергенния променлив квантитензитет и субхипергенния променлив квалитензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. субхипергенен времево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable homeotensivity of
the economic growth) и субхипергенен невремево-променлив хомеотензитет
на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable homeo109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tensivity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенения променлив хомеотензитет са (а) субхипергенният покачващ се хомеотензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous raising homeotensivity of the
economic growth) (общо понятие за субхипергенен покачващ се квантитензитет
и субхипергенен покачващ се квалитензитет на растежа), което е субхипергенно хомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) субхипергенният спадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding
homeotensivity of the economic growth) (общо понятие за субхипергенен спадащ
квантитензитет и субхипергенен спадащ квалитензитет на растежа), което е
субхипергенно субхомеотензивиране на икономическия растеж. В своята общност субхипергенният постоянен и субхипергенният покачващ се хомеотензитет образуват понятието за субхипергенен неспадащ хомеотензитет на
икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding homeotensivity of the
economic growth) [което е субхипергенно несубхомеотензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubhomeotensivition of the economic
growth)], а субхипергенният постоянен и субхипергенният спадащ хомеотензитет образуват понятието за субхипергенен непокачващ се хомеотензитет
на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising homeotensivity of the
economic growth) [което е субхипергенно нехомеотензивиране на икономическия растеж* (subhypergeneous unhomeotensivition of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous bitensity of the economic growth) (*) – битензивност на
икономическия растеж BI ≤ 1, който е общо понятие за субхипергенна фитензивност на икономическия растеж и субхипергенна котензивност на икономическия растеж; битензивност на икономическия растеж BI, чието значение
е равно или по-малко от единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното
между субхипергенния битензитет на икономическия растеж bi ≤ y и темпа
на икономическия растеж y. Съставки на субхипергенната битензивност са
достатъчно-цялостната битензивност на икономическия растеж, предимствената битензивност на икономическия растеж, балансираната битензивност на икономическия растеж, миноритарната битензивност на икономи110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, безналичната битензивност на икономическия растеж, дебитензивността на икономическия растеж.
Форми на проявление на субхипергенната битензивност (вж. икономическа форма) са субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж,
субхипергенната креатензивност на икономическия растеж, субхипергенната ретензивност на икономическия растеж, субхипергенната битертензивност на икономическия растеж. Разновидности на субхипергенната битензивност са още субхипергенната битензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous bitensity of the product economic growth), субхипергенната битензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous bitensity of the factor economic growth), субхипергенната битензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous bitensity
of the utility economic growth), субхипергенната битензивност на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous bitensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна битензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за субхипергенната постоянна фитензивност и субхипергенната постоянна котензивност
на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенна променлива битензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous variable bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за субхипергенната променлива фитензивност и субхипергенната променлива котензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в
т.ч. субхипергенна времево-променлива битензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous temporally-variable bitensity of the economic growth)
и субхипергенна невремево-променлива битензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable bitensity of the economic
growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива битензивност са (а)
субхипергенната покачваща се битензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous raising bitensity of the economic growth) (общо понятие за субхипергенна покачваща се фитензивност и субхипергенна покачваща се котензивност на растежа), което е субхипергенна битензификация на икономическия
растеж, и (б) субхипергенната спадаща битензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous subsiding bitensity of the economic growth) (общо
111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за субхипергенна спадаща фитензивност и субхипергенна спадаща
котензивност на растежа), което е субхипергенна суббитензификация на икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се битензивност образуват понятието за субхипергенна
неспадаща битензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding bitensity of the economic growth) [което е субхипергенна несуббитензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubbitensification
of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща битензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се
битензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising bitensity of the economic growth) [което е субхипергенна небитензификация на
икономическия растеж* (subhypergeneous unbitensification of the economic
growth)].
СУБХИПЕРГЕННА БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous bitensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субхипергенна фитензификация на икономическия растеж и субхипергенна котензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната битензивност на икономическия растеж, който е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото
увеличаване на субхипергенния битензитет на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субхипергенния битензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна битензисуфикация на
икономическия растеж* (subhypergeneous bitensisufication of the economic
growth) [което е същото като субхипергенно битензифициране на икономическия растеж* (subhypergeneous bitensifing of the economic growth)], а при
случай (б) се извършва субхипергенна битензидефикация на икономическия
растеж* (subhypergeneous bitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous bitertensity of the economic growth) (*) – битертензивност на икономическия растеж K ≤ 1, който е общо понятие за субхипергенна интертензивност на икономическия растеж и субхипергенна екстертензивност на икономическия растеж; битертензивност на икономичес112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж K, чието значение е равно или по-малко от единица. Разновидност
е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Тя е частното между субхипергенния битертензитет на икономическия растеж k ≤ y и темпа на икономическия растеж y. Съставки на субхипергенната битертензивност са достатъчно-цялостната битертензивност на
икономическия растеж, предимствената битертензивност на икономическия
растеж, балансираната битертензивност на икономическия растеж, миноритарната битертензивност на икономическия растеж, безналичната битертензивност на икономическия растеж, дебитертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната битертензивност са субхипергенната
битертензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous bitertensity of the product economic growth), субхипергенната битертензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous bitertensity
of the factor economic growth), субхипергенната битертензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous bitertensity of the utility
economic growth), субхипергенната битертензивност на стойностния
икономически растеж* (subhypergeneous bitertensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна битертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за субхипергенната постоянна интертензивност и субхипергенната постоянна екстертензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
субхипергенна променлива битертензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous variable bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за субхипергенната променлива интертензивност и субхипергенната
променлива екстертензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенна времево-променлива битертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable bitertensity of the economic growth) и субхипергенна невремево-променлива би113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous nontemporally-variable bitertensity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива битертензивност са (а) субхипергенната покачваща се битертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous raising bitertensity of the economic growth) (общо понятие за субхипергенна покачваща се интертензивност и субхипергенна покачваща се екстертензивност на
растежа), което е субхипергенна битертензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща битертензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous subsiding bitertensity of the economic growth) (общо
понятие за субхипергенна спадаща интертензивност и субхипергенна спадаща
екстертензивност на растежа), което е субхипергенна суббитертензификация
на икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и
субхипергенната покачваща се битертензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща битертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding bitertensity of the economic growth) [което е субхипергенна несуббитертензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubbitertensification of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща битертензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се битертензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous unraising bitertensity of the economic growth) [което е субхипергенна небитертензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unbitertensification of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous bitertensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субхипергенна интертензификация на икономическия растеж и
субхипергенна екстертензификация на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субхипергенната битертензивност на икономическия растеж, който е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на субхипергенния битертензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субхипергенния битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна битертензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous bitertensisufication of the economic growth) [което е същото като субхипергенно битертензифициране на икономическия растеж* (subhypergeneous bitertensifing of the
114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна битертензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous bitertensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous extensity of the economic growth) (*) – екстензивност
на икономическия растеж E, чието значение е равно или по-малко от единица;
относително изразено участие E ≤ 1 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез
което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж. Екстратензивността на икономическия растеж, която допълва субхипергенната екстензивност до единица, е адиекстратензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното
между субхипергенния екстензитет на икономическия растеж e ≤ y и темпа
на растежа. Съставки на субхипергенната екстензивност са достатъчноцялостната екстензивност на икономическия растеж, предимствената екстензивност на икономическия растеж, балансираната екстензивност на
икономическия растеж, миноритарната екстензивност на икономическия
растеж, безналичната екстензивност на икономическия растеж, деекстензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната екстензивност са субхипергенната
екстензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
extensity of the product economic growth), субхипергенната екстензивност на
факторовия икономически растеж* (subhypergeneous extensity of the factor
economic growth), субхипергенната екстензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous extensity of the utility economic growth),
субхипергенната екстензивност на стойностния икономически растеж*
(subhypergeneous extensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна екстензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------constant extensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субхипергенна променлива екстензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous variable extensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субхипергенна времево-променлива екстензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable extensity of the economic growth) и
субхипергенна невремево-променлив екстензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable extensity of the economic
growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива екстензивност са (а)
субхипергенната покачваща се екстензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous raising extensity of the economic growth), което е субхипергенна екстензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща екстензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding
extensity of the economic growth), което е субхипергенна субекстензификация
на икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и
субхипергенната покачваща се екстензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща екстензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding extensity of the economic growth) [което е субхипергенна
несубекстензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubextensification of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща екстензивност образуват понятието за субхипергенна
непокачваща се екстензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising extensity of the economic growth) [което е субхипергенна неекстензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unextensification of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА ЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous extensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на субхипергенния екстензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субхипергенния екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна екстензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous extensisufication of
the economic growth) [което е същото като субхипергенно екстензифициране
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж* (subhypergeneous extensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна екстензидефикация на
икономическия растеж* (subhypergeneous extensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous extertensity of the economic growth) (*) – екстертензивност на икономическия растеж N, чието значение е равно или помалко от единица; относително изразено участие N ≤ 1 на някакъв външен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Интертензивността на икономическия растеж, която допълва субхипергенната екстертензивност до единица, е адиинтертензивността на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Тя е частното между субхипергенния екстертензитет на икономическия растеж n ≤ y и темпа на растежа. Съставки на субхипергенната екстертензивност
са достатъчно-цялостната екстертензивност на икономическия растеж,
предимствената екстертензивност на икономическия растеж, балансираната екстертензивност на икономическия растеж, миноритарната екстертензивност на икономическия растеж, безналичната екстертензивност на
икономическия растеж, деекстертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната екстертензивност са субхипергенната
екстертензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous extertensity of the product economic growth), субхипергенната екстертензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous extertensity of the factor economic growth), субхипергенната екстертензивност на
полезностния икономически растеж* (subhypergeneous extertensity of the
utility economic growth), субхипергенната екстертензивност на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous extertensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна екстертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous constant extertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенна променлива екстертензивност
на икономическия растеж* (subhypergeneous variable extertensity of the
economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субхипергенна времево-променлива екстертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable extertensity of the
economic growth) и субхипергенна невремево-променлив екстертензивност
на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable extertensity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива
екстертензивност са (а) субхипергенната покачваща се екстертензивност
на икономическия растеж* (subhypergeneous raising extertensity of the
economic growth), което е субхипергенна екстертензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща екстертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding extertensity of the economic
growth), което е субхипергенна субекстертензификация на икономическия
растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се екстертензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща екстертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding extertensity of the economic growth) [което е субхипергенна несубекстертензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubextertensification of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща екстертензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се екстертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising extertensity of the economic growth) [което е субхипергенна неекстертензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unextertensification of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА ЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous extertensification of the economic growth) (*)
– покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субхипергенната екстертензивност на икономическия астеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субхипергенния екстертензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на субхипергенния екстертензитет в срав118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна екстертензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous extertensisufication of the economic growth) [което е същото като субхипергенно екстертензифициране на икономическия растеж* (subhypergeneous extertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна екстертензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous extertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous extratensity of the economic growth) (*) – екстратензивност на икономическия растеж H, чието значение е равно или помалко от единица; относително изразено участие H ≤ 1 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензивността на
икономическия растеж, която допълва субхипергенната екстратензивност до
единица, е адиекстензивността на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Тя е частното между субхипергенния екстратензитет на икономическия растеж h ≤ y и темпа на растежа. Съставки на субхипергенната екстратензивност
са достатъчно-цялостната екстратензивност на икономическия растеж,
предимствената екстратензивност на икономическия растеж, балансираната екстратензивност на икономическия растеж, миноритарната екстратензивност на икономическия растеж, безналичната екстратензивност на
икономическия растеж, детензивността на икономическия растеж (съкратено от деекстратензивност на икономическия растеж).
Разновидности на субхипергенната екстратензивност са субхипергенната
екстратензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous extratensity of the product economic growth), субхипергенната екстратензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous extratensity of the factor economic growth), субхипергенната екстратензивност на
полезностния икономически растеж* (subhypergeneous extratensity of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------utility economic growth), субхипергенната екстратензивност на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous extratensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна екстратензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous constant extratensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенна променлива екстратензивност
на икономическия растеж* (subhypergeneous variable extratensity of the
economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. субхипергенна времево-променлива екстратензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable extratensity of the
economic growth) и субхипергенна невремево-променлив екстратензивност
на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable extratensity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива
екстратензивност са (а) субхипергенната покачваща се екстратензивност
на икономическия растеж* (subhypergeneous raising extratensity of the
economic growth), което е субхипергенна екстратензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща екстратензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding extratensity of the economic
growth), което е субхипергенна субекстратензификация на икономическия
растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се екстратензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща екстратензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding extratensity of the economic growth) [което е субхипергенна несубекстратензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubextratensification of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща екстратензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се екстратензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising extratensity of the economic growth) [което е субхипергенна неекстратензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unextratensification of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА ЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous extratensification of the economic growth) (*)
– покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------времето) на субхипергенната екстратензивност на икономическия астеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субхипергенния екстратензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на субхипергенния екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна екстратензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous extratensisufication of the economic growth) [което е същото като субхипергенно екстратензифициране на икономическия растеж* (subhypergeneous extratensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна екстратензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous extratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous intertensity of the economic growth) (*) – интертензивност на икономическия растеж M, чието значение е равно или помалко от единица; относително изразено участие M ≤ 1 на някакъв вътрешен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва субхипергенната интертензивност до единица, е адиекстертензивността на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Тя е частното между субхипергенния интертензитет на икономическия растеж m ≤ y и темпа на растежа. Съставки на субхипергенната интертензивност
са достатъчно-цялостната интертензивност на икономическия растеж,
предимствената интертензивност на икономическия растеж, балансираната интертензивност на икономическия растеж, миноритарната интертензивност на икономическия растеж, безналичната интертензивност на икономическия растеж, деинтертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната интертензивност са субхипергенната
интертензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergene121
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ous intertensity of the product economic growth), субхипергенната интертензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous intertensity
of the factor economic growth), субхипергенната интертензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous intertensity of the utility
economic growth), субхипергенната интертензивност на стойностния
икономически растеж* (subhypergeneous intertensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна интертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant intertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субхипергенна променлива интертензивност на
икономическия растеж* (subhypergeneous variable intertensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субхипергенна времево-променлива интертензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous temporally-variable intertensity of the economic
growth) и субхипергенна невремево-променлив интертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable intertensity of the
economic growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива интертензивност са (а) субхипергенната покачваща се интертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous raising intertensity of the economic
growth), което е субхипергенна интертензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща интертензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous subsiding intertensity of the economic growth), което
е субхипергенна субинтертензификация на икономическия растеж. В своята
общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се интертензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща интертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding intertensity of
the economic growth) [което е субхипергенна несубинтертензификация на
икономическия растеж* (subhypergeneous unsubintertensification of the
economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща
интертензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се интертензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising intertensity of the economic growth) [което е субхипергенна неинтертензификация
на икономическия растеж* (subhypergeneous unintertensification of the
economic growth)].
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБХИПЕРГЕННА ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous intertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната интертензивност на икономическия растеж, която
е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е
(а) от по-бързото увеличаване на субхипергенния интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бавното намаляване на субхипергенния интертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна интертензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous intertensisufication of the economic growth) [което е същото като субхипергенно интертензифициране на икономическия растеж* (subhypergeneous intertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна
интертензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous intertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous catensity of the economic growth) (*) – катензивност
на икономическия растеж I, чието значение е равно или по-малко от единица;
относително изразено участие I ≤ 1 на някакъв идентифициран фактор на
икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Оптензивността на икономическия растеж, която допълва субхипергенната катензивност до единица, е адиоптензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното
между субхипергенния катензитет на икономическия растеж i ≤ y и темпа на
растежа. Съставки на субхипергенната катензивност са достатъчноцялостната катензивност на икономическия растеж, предимствената катензивност на икономическия растеж, балансираната катензивност на икономическия растеж, миноритарната катензивност на икономическия рас-
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, безналичната катензивност на икономическия растеж, декатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната катензивност са субхипергенната катензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous catensity of the product economic growth), субхипергенната катензивност на
факторовия икономически растеж* (subhypergeneous catensity of the factor
economic growth), субхипергенната катензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous catensity of the utility economic growth),
субхипергенната катензивност на стойностния икономически растеж*
(subhypergeneous catensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна катензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous constant catensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенна променлива катензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous variable catensity of the economic growth)
(която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенна времево-променлива катензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable catensity of the economic growth) и субхипергенна невремево-променлив катензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous non-temporally-variable catensity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива катензивност са (а) субхипергенната покачваща се катензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous raising catensity of the economic growth), което е субхипергенна катензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща катензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding catensity of
the economic growth), което е субхипергенна субкатензификация на икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се катензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща катензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding catensity of the economic growth) [което е субхипергенна несубкатензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubcatensification of the
economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща
катензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се катензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising catensity of
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------the economic growth) [което е субхипергенна некатензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous uncatensification of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous catensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на субхипергенния катензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субхипергенния катензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна катензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous catensisufication of the
economic growth) [което е същото като субхипергенно катензифициране на
икономическия растеж* (subhypergeneous catensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна катензидефикация на
икономическия растеж* (subhypergeneous catensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous qualitensity of the economic growth) (*) – квалитензивност на икономическия растеж R, чието значение е равно или помалко от единица; относително изразено участие R ≤ 1 на някакъв качествен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Квантитензивността на икономическия растеж, която допълва субхипергенната квалитензивност до единица, е адиквантитензивността на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Тя е частното между субхипергенния квалитензитет на икономическия растеж r ≤ y и темпа на растежа. Съставки на субхипергенната квалитензивност са достатъчно-цялостната квалитензивност на икономическия
растеж, предимствената квалитензивност на икономическия растеж, ба125
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лансираната квалитензивност на икономическия растеж, миноритарната
квалитензивност на икономическия растеж, безналичната квалитензивност
на икономическия растеж, деквалитензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната квалитензивност са субхипергенната
квалитензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
qualitensity of the product economic growth), субхипергенната квалитензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous qualitensity of
the factor economic growth), субхипергенната квалитензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous qualitensity of the utility
economic growth), субхипергенната квалитензивност на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous qualitensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна квалитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant qualitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субхипергенна променлива квалитензивност на
икономическия растеж* (subhypergeneous variable qualitensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субхипергенна времево-променлива квалитензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous temporally-variable qualitensity of the economic
growth) и субхипергенна невремево-променлив квалитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable qualitensity of the
economic growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива квалитензивност са (а) субхипергенната покачваща се квалитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous raising qualitensity of the economic
growth), което е субхипергенна квалитензификация на икономическия растеж,
и (б) субхипергенната спадаща квалитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding qualitensity of the economic growth), което е
субхипергенна субквалитензификация на икономическия растеж. В своята
общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се квалитензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща квалитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding qualitensity of
the economic growth) [което е субхипергенна несубквалитензификация на
икономическия растеж* (subhypergeneous unsubqualitensification of the
economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща
126
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------квалитензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се квалитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising qualitensity of the economic growth) [което е субхипергенна неквалитензификация
на икономическия растеж* (subhypergeneous unqualitensification of the
economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous qualitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната квалитензивност на икономическия астеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субхипергенния квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субхипергенния квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна квалитензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous qualitensisufication of the economic growth) [което е същото като субхипергенно квалитензифициране на икономическия растеж* (subhypergeneous qualitensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна квалитензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous qualitensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous quantitensity of the economic growth) (*) – квантитензивност на икономическия растеж Q, чието значение е равно или помалко от единица; относително изразено участие Q ≤ 1 на някакъв количествен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Квалитензивността на икономическия растеж, която допълва субхипергенната квантитензивност до единица,
е адиквалитензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Тя е частното между субхипергенния квантитензитет на икономическия рас127
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж q ≤ y и темпа на растежа. Съставки на субхипергенната квантитензивност
са достатъчно-цялостната квантитензивност на икономическия растеж,
предимствената квантитензивност на икономическия растеж, балансираната квантитензивност на икономическия растеж, миноритарната квантитензивност на икономическия растеж, безналичната квантитензивност
на икономическия растеж, деквантитензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната квантитензивност са субхипергенната
квантитензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous quantitensity of the product economic growth), субхипергенната квантитензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous quantitensity of the factor economic growth), субхипергенната квантитензивност
на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous quantitensity of
the utility economic growth), субхипергенната квантитензивност на
стойностния икономически растеж* (subhypergeneous quantitensity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна квантитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous constant quantitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенна променлива квантитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous variable quantitensity of
the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенна времево-променлива квантитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable quantitensity of the
economic growth) и субхипергенна невремево-променлив квантитензивност
на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable quantitensity of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива
квантитензивност са (а) субхипергенната покачваща се квантитензивност
на икономическия растеж* (subhypergeneous raising quantitensity of the
economic growth), което е субхипергенна квантитензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща квантитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding quantitensity of the economic
growth), което е субхипергенна субквантитензификация на икономическия
растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се квантитензивност образуват понятието за субхипергенна неспада128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ща квантитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding quantitensity of the economic growth) [което е субхипергенна несубквантитензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubquantitensification of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща квантитензивност образуват понятието за субхипергенна
непокачваща се квантитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising quantitensity of the economic growth) [което е субхипергенна
неквантитензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unquantitensification of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous quantitensification of the economic growth)
(*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено
на времето) на субхипергенната квантитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж.
Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на субхипергенния квантитензитет
на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на субхипергенния квантитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна квантитензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous quantitensisufication of the economic growth) [което е същото като субхипергенно квантитензифициране на икономическия растеж* (subhypergeneous quantitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва
субхипергенна квантитензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous quantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous cotensity of the economic growth) (*) – котензивност
на икономическия растеж CO, чието значение е равно или по-малко от единица; относително изразено участие CO ≤ 1 на някакъв допълващ (към това на
фитензивността на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на
икономическия растеж. Фитензивността на икономическия растеж, която
допълва субхипергенната котензивност до единица, е адифитензивността на
икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното между субхипергенния котензитет на икономическия растеж co ≤ y и темпа на растежа. Съставки на субхипергенната котензивност са достатъчно-цялостната котензивност на икономическия растеж, предимствената котензивност на икономическия растеж, балансираната котензивност на икономическия растеж,
миноритарната котензивност на икономическия растеж, безналичната котензивност на икономическия растеж, декотензивността на икономическия
растеж.
Форми на проявление на субхипергенната котензивност (вж. икономическа форма) са субхипергенната квалитензивност на икономическия растеж,
субхипергенната екстратензивност на икономическия растеж, субхипергенната оптензивност на икономическия растеж, субхипергенната екстертензивност на икономическия растеж. Разновидности на субхипергенната котензивност са още субхипергенната котензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous cotensity of the product economic growth),
субхипергенната котензивност на факторовия икономически растеж*
(subhypergeneous cotensity of the factor economic growth), субхипергенната котензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous cotensity of the utility economic growth), субхипергенната котензивност на
стойностния икономически растеж* (subhypergeneous cotensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна котензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous constant cotensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенна променлива котензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous variable cotensity of the economic growth)
(която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенна времево-променлива котензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable cotensity of the economic growth) и субхипергенна невремево-променлив котензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous non-temporally-variable cotensity of the economic growth)]. Раз130
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности на субхипергенната променлива котензивност са (а) субхипергенната покачваща се котензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous raising cotensity of the economic growth), което е субхипергенна котензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща котензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding cotensity of
the economic growth), което е субхипергенна субкотензификация на икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се котензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща котензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding cotensity of the economic growth) [което е субхипергенна несубкотензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubcotensification of the
economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща
котензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се котензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising cotensity of
the economic growth) [което е субхипергенна некотензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous uncotensification of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous cotensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната котензивност на икономическия астеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на субхипергенния котензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субхипергенния котензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна котензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous cotensisufication of the
economic growth) [което е същото като субхипергенно котензифициране на
икономическия растеж* (subhypergeneous cotensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна котензидефикация на
икономическия растеж* (subhypergeneous cotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous creatensity of the economic growth) (*) – креатензивност на икономическия растеж D ≤ 1, който е общо понятие за субхипергенна екстензивност на икономическия растеж и субхипергенна екстратен131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност на икономическия растеж; креатензивност на икономическия растеж
D, чието значение е равно или по-малко от единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Тя е частното между субхипергенния креатензитет на икономическия растеж
d ≤ y и темпа на икономическия растеж y. Съставки на субхипергенната креатензивност са достатъчно-цялостната креатензивност на икономическия
растеж, предимствената креатензивност на икономическия растеж, балансираната креатензивност на икономическия растеж, миноритарната креатензивност на икономическия растеж, безналичната креатензивност на
икономическия растеж, декреатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната креатензивност са субхипергенната
креатензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
creatensity of the product economic growth), субхипергенната креатензивност
на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous creatensity of the
factor economic growth), субхипергенната креатензивност на полезностния
икономически растеж* (subhypergeneous creatensity of the utility economic
growth), субхипергенната креатензивност на стойностния икономически
растеж* (subhypergeneous creatensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна креатензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за субхипергенната постоянна екстензивност и субхипергенната постоянна екстратензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенна променлива креатензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous variable creatensity of the economic growth) (която е общо понятие
за субхипергенната променлива екстензивност и субхипергенната променлива
екстратензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. субхипергенна времево-променлива креатензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable creatensity of the
economic growth) и субхипергенна невремево-променлива креатензивност на
икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable creatensity
132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------of the economic growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива креатензивност са (а) субхипергенната покачваща се креатензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous raising creatensity of the economic growth)
(общо понятие за субхипергенна покачваща се екстензивност и субхипергенна
покачваща се екстратензивност на растежа), което е субхипергенна креатензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща креатензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding creatensity of the economic growth) (общо понятие за субхипергенна спадаща екстензивност и субхипергенна спадаща екстратензивност на растежа), което е субхипергенна субкреатензификация на икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се креатензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща креатензивност на
икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding creatensity of the
economic growth) [което е субхипергенна несубкреатензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubcreatensification of the economic
growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща креатензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се креатензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising creatensity of the
economic growth) [което е субхипергенна некреатензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous uncreatensification of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous creatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субхипергенна екстензификация на икономическия растеж и
субхипергенна екстратензификация на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субхипергенната креатензивност на икономическия растеж, който е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субхипергенния креатензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субхипергенния креатензитет в сравнение с намаляването на
темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна креатензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous creatensisufication of the
economic growth) [което е същото като субхипергенно креатензифициране на
икономическия растеж* (subhypergeneous creatensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна креатензидефикация
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж* (subhypergeneous creatensidefication of the
economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous optensity of the economic growth) (*) – оптензивност
на икономическия растеж A, чието значение е равно или по-малко от единица;
относително изразено участие A ≤ 1 на някакъв неидентифициран фактор на
икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензивността на икономическия растеж, която допълва субхипергенната оптензивност до единица, е адикатензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното
между субхипергенния оптензитет на икономическия растеж a ≤ y и темпа на
растежа. Съставки на субхипергенната оптензивност са достатъчноцялостната оптензивност на икономическия растеж, предимствената оптензивност на икономическия растеж, балансираната оптензивност на икономическия растеж, миноритарната оптензивност на икономическия растеж, безналичната оптензивност на икономическия растеж, деоптензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната оптензивност са субхипергенната
оптензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
optensity of the product economic growth), субхипергенната оптензивност на
факторовия икономически растеж* (subhypergeneous optensity of the factor
economic growth), субхипергенната оптензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous optensity of the utility economic growth),
субхипергенната оптензивност на стойностния икономически растеж*
(subhypergeneous optensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна оптензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant optensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж) и субхипергенна променлива оптензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous variable optensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субхипергенна времево-променлива оптензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable optensity of the economic growth) и
субхипергенна невремево-променлив оптензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable optensity of the economic
growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива оптензивност са (а)
субхипергенната покачваща се оптензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous raising optensity of the economic growth), което е субхипергенна оптензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща оптензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding
optensity of the economic growth), което е субхипергенна субоптензификация на
икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се оптензивност образуват понятието за субхипергенна неспадаща оптензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding optensity of the economic growth) [което е субхипергенна несубоптензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsuboptensification of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща оптензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се оптензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising optensity of the economic growth) [което е субхипергенна неоптензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unoptensification of the
economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА ОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous optensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната оптензивност на икономическия астеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субхипергенния оптензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субхипергенния оптензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна оптензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous optensisufication of the
economic growth) [което е същото като субхипергенно оптензифициране на
икономическия растеж* (subhypergeneous optensifing of the economic
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна оптензидефикация на
икономическия растеж* (subhypergeneous optensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous retensity of the economic growth) (*) – ретензивност на
икономическия растеж J ≤ 1, който е общо понятие за субхипергенна катензивност на икономическия растеж и субхипергенна оптензивност на икономическия растеж; ретензивност на икономическия растеж J, чието значение е
равно или по-малко от единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността
на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Тя е частното между субхипергенния ретензитет на икономическия растеж j ≤ y и темпа на икономическия
растеж y. Съставки на субхипергенната ретензивност са достатъчноцялостната ретензивност на икономическия растеж, предимствената ретензивност на икономическия растеж, балансираната ретензивност на икономическия растеж, миноритарната ретензивност на икономическия растеж, безналичната ретензивност на икономическия растеж, деретензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната ретензивност са субхипергенната ретензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous retensity of the product economic growth), субхипергенната ретензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous retensity of the factor
economic growth), субхипергенната ретензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous retensity of the utility economic growth),
субхипергенната ретензивност на стойностния икономически растеж*
(subhypergeneous retensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна ретензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous constant retensity of the economic growth) (която е общо понятие за субхипергенната постоянна катензивност и субхипергенната постоянна оптензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субхипергенна
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------променлива ретензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
variable retensity of the economic growth) (която е общо понятие за субхипергенната променлива катензивност и субхипергенната променлива оптензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субхипергенна времево-променлива ретензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable retensity of the economic growth) и
субхипергенна невремево-променлива ретензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable retensity of the economic
growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива ретензивност са (а)
субхипергенната покачваща се ретензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous raising retensity of the economic growth) (общо понятие за субхипергенна покачваща се катензивност и субхипергенна покачваща се оптензивност на растежа), което е субхипергенна ретензификация на икономическия
растеж, и (б) субхипергенната спадаща ретензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous subsiding retensity of the economic growth) (общо
понятие за субхипергенна спадаща катензивност и субхипергенна спадаща оптензивност на растежа), което е субхипергенна субретензификация на икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се ретензивност образуват понятието за субхипергенна
неспадаща ретензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding retensity of the economic growth) [което е субхипергенна несубретензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubretensification
of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща ретензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се
ретензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising retensity of the economic growth) [което е субхипергенна неретензификация на
икономическия растеж* (subhypergeneous unretensification of the economic
growth)].
СУБХИПЕРГЕННА РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous retensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субхипергенна катензификация на икономическия растеж и субхипергенна оптензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната ретензивност на икономическия растеж, който е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото
увеличаване на субхипергенния ретензитет на икономическия растеж в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субхипергенния ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна ретензисуфикация на
икономическия растеж* (subhypergeneous retensisufication of the economic
growth) [което е същото като субхипергенно ретензифициране на икономическия растеж* (subhypergeneous retensifing of the economic growth)], а при
случай (б) се извършва субхипергенна ретензидефикация на икономическия
растеж* (subhypergeneous retensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subbitensification of the economic growth) (*) –
общо понятие за субхипергенна субфитензификация на икономическия растеж и субхипергенна субкотензификация на икономическия растеж; спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субхипергенната битензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субхипергенния битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на субхипергенния битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна суббитензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subbitensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субхипергенна суббитензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subbitensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subbitertensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за субхипергенна субинтертензификация на икономическия растеж и субхипергенна субекстертензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната битертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субхипергенния битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субхипергенния битертензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенна суббитертензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subbitertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субхипергенна суббитертензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subbitertensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subextensification the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната екстензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на субхипергенния екстензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субхипергенния екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна субекстензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subextensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субхипергенна субекстензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subextensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subextertensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната екстертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субхипергенния екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субхипергенния екстертензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субхипергенна субекстертензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subextertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субхипергенна субекстертензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subextertensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subextratensification of the economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната екстратензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субхипергенния екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субхипергенния екстратензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субхипергенна субекстратензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subextratensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субхипергенна субекстратензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subextratensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subintertensification the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната интертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субхипергенния интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субхипергенния интертензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субхипергенна субинтертензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subintertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субхипергенна субинтертензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subintertensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subcatensification the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бавното увеличаване на субхипергенния катензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субхипергенния катензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна субкатензи140
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subcatensisufication
of the economic growth), а при случай (б) се извършва субхипергенна субкатензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subcatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subqualitensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната квалитензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субхипергенния квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субхипергенния квалитензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субхипергенна субквалитензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subqualitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва субхипергенна субквалитензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subqualitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subquantitensification the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната квантитензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субхипергенния квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субхипергенния квантитензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субхипергенна субквантитензисуфикация на икономическия растеж*
(subhypergeneous subquantitensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субхипергенна субквантитензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subquantitensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subcotensification of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на вре141
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мето) на субхипергенната котензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на субхипергенния котензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субхипергенния котензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна субкотензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subcotensisufication
of the economic growth), а при случай (б) се извършва субхипергенна субкотензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subcotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subcreatensification of the economic growth)
(*) – общо понятие за субхипергенна субекстензификация на икономическия
растеж и субхипергенна субекстратензификация на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната креатензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на субхипергенния креатензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субхипергенния креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна субкреатензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subcreatensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субхипергенна субкреатензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous
subcreatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous suboptensification of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната оптензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на субхипергенния оптензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субхипергенния оптензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна субоптензи142
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous suboptensisufication
of the economic growth), а при случай (б) се извършва субхипергенна субоптензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous suboptensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subretensification of the economic growth) (*) –
общо понятие за субхипергенна субкатензификация на икономическия растеж
и субхипергенна субоптензификация на икономическия растеж; спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субхипергенната ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субхипергенния ретензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на субхипергенния ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна субретензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subretensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субхипергенна субретензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subretensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subfitensification the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субхипергенната фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бавното увеличаване на субхипергенния фитензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субхипергенния фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна субфитензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subfitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субхипергенна субфитензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subfitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subhomeotensification of the economic
143
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (*) – общо понятие за субхипергенна субквантитензификация на икономическия растеж и субхипергенна субквалитензификация на икономическия
растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната хомеотензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субхипергенния хомеотензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
субхипергенна субхомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous subhomeotensisufication of the economic growth), а при случай (б)
се извършва субхипергенна субхомеотензидефикация на икономическия
растеж* (subhypergeneous subhomeotensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous fitensity of the economic growth) (*) – фитензивност на
икономическия растеж FI, чието значение е равно или по-малко от единица;
относително изразено участие FI ≤ 1 на някакъв фиксиран (зададен, посочен,
определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на
икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензивността на
икономическия растеж, която допълва субхипергенната фитензивност до единица, е адикотензивността на икономическия растеж. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Тя е частното между субхипергенния фитензитет на икономическия растеж fi ≤ y и темпа на растежа. Съставки на субхипергенната фитензивност са достатъчно-цялостната фитензивност на икономическия растеж,
предимствената фитензивност на икономическия растеж, балансираната
фитензивност на икономическия растеж, миноритарната фитензивност на
икономическия растеж, безналичната фитензивност на икономическия растеж, дефитензивността на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на субхипергенната фитензивност (вж. икономическа форма) са субхипергенната квантитензивност на икономическия растеж,
субхипергенната екстензивност на икономическия растеж, субхипергенната
катензивност на икономическия растеж, субхипергенната интертензивност
на икономическия растеж. Разновидности на субхипергенната фитензивност
са още субхипергенната фитензивност на продуктовия икономически
растеж* (subhypergeneous fitensity of the product economic growth), субхипергенната фитензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous fitensity of the factor economic growth), субхипергенната фитензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous fitensity of
the utility economic growth), субхипергенната фитензивност на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous fitensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна фитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant fitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субхипергенна променлива фитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous variable fitensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субхипергенна времево-променлива фитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable fitensity of the economic growth) и
субхипергенна невремево-променлив фитензивност на икономическия
растеж* (subhypergeneous non-temporally-variable fitensity of the economic
growth)]. Разновидности на субхипергенната променлива фитензивност са (а)
субхипергенната покачваща се фитензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous raising fitensity of the economic growth), което е субхипергенна
фитензификация на икономическия растеж, и (б) субхипергенната спадаща
фитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding fitensity of the economic growth), което е субхипергенна субфитензификация на икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се фитензивност образуват понятието за субхипергенна
неспадаща фитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubsiding fitensity of the economic growth) [което е субхипергенна несубфитензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubfitensification
of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спа145
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------даща фитензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се
фитензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising fitensity of the economic growth) [което е субхипергенна нефитензификация на
икономическия растеж* (subhypergeneous unfitensification of the economic
growth)].
СУБХИПЕРГЕННА ФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous fitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на субхипергенния фитензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субхипергенния фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна фитензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous fitensisufication of
the economic growth) [което е същото като субхипергенно фитензифициране
на икономическия растеж* (subhypergeneous fitensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна фитензидефикация на
икономическия растеж* (subhypergeneous fitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous homeotensity of the economic growth) (*) – хомеотензивност на икономическия растеж O ≤ 1, който е общо понятие за субхипергенна квантитензивност на икономическия растеж и субхипергенна квалитензивност на икономическия растеж; хомеотензивност на икономическия
растеж O, чието значение е равно или по-малко от единица. Разновидност е на
тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Тя е частното между субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж o ≤ y и темпа на икономическия растеж y. Съставки на субхипергенната хомеотензивност са достатъчно-цялостната хомеотензивност
на икономическия растеж, предимствената хомеотензивност на икономи146
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, балансираната хомеотензивност на икономическия растеж,
миноритарната хомеотензивност на икономическия растеж, безналичната
хомеотензивност на икономическия растеж, дехомеотензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субхипергенната хомеотензивност са субхипергенната
хомеотензивност на продуктовия икономически растеж* (subhypergeneous
homeotensity of the product economic growth), субхипергенната хомеотензивност на факторовия икономически растеж* (subhypergeneous homeotensity
of the factor economic growth), субхипергенната хомеотензивност на полезностния икономически растеж* (subhypergeneous homeotensity of the utility
economic growth), субхипергенната хомеотензивност на стойностния икономически растеж* (subhypergeneous homeotensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субхипергенна
постоянна хомеотензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
constant homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за субхипергенната постоянна квантитензивност и субхипергенната постоянна квалитензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
субхипергенна променлива хомеотензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous variable homeotensity of the economic growth) (която е общо
понятие за субхипергенната променлива квантитензивност и субхипергенната
променлива квалитензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субхипергенна времево-променлива хомеотензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous temporally-variable homeotensity of the economic growth) и субхипергенна невремево-променлива
хомеотензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous nontemporally-variable homeotensity of the economic growth)]. Разновидности на
субхипергенната променлива хомеотензивност са (а) субхипергенната покачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous
raising homeotensity of the economic growth) (общо понятие за субхипергенна
покачваща се квантитензивност и субхипергенна покачваща се квалитензивност на растежа), което е субхипергенна хомеотензификация на икономическия
растеж, и (б) субхипергенната спадаща хомеотензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous subsiding homeotensity of the economic growth)
(общо понятие за субхипергенна спадаща квантитензивност и субхипергенна
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------спадаща квалитензивност на растежа), което е субхипергенна субхомеотензификация на икономическия растеж. В своята общност субхипергенната постоянна и субхипергенната покачваща се хомеотензивност образуват понятието
за субхипергенна неспадаща хомеотензивност на икономическия растеж*
(subhypergeneous unsubsiding homeotensity of the economic growth) [което е субхипергенна несубхомеотензификация на икономическия растеж* (subhypergeneous unsubhomeotensification of the economic growth)], а субхипергенната постоянна и субхипергенната спадаща хомеотензивност образуват понятието за субхипергенна непокачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (subhypergeneous unraising homeotensity of the economic growth)
[което е субхипергенна нехомеотензификация на икономическия растеж*
(subhypergeneous unhomeotensification of the economic growth)].
СУБХИПЕРГЕННА ХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous homeotensification of the economic growth)
(*) – общо понятие за субхипергенна квантитензификация на икономическия
растеж и субхипергенна квалитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж, който
е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е
(а) от по-бързото увеличаване на субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бавното намаляване на субхипергенния хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субхипергенна хомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subhypergeneous homeotensisufication of the economic growth) [което е същото като субхипергенно хомеотензифициране на икономическия растеж* (subhypergeneous homeotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субхипергенна
хомеотензидефикация на икономическия растеж* (subhypergeneous homeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous bitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субхипергенно фитензивиране на икономическия растеж и субхипергенно котензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на
някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното битензивиране
става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна битензификация на икономическия растеж (покачване на субхипергенната битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
субхипергенния битензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното битензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна суббитензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous bitertensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субхипергенно интертензивиране на икономическия растеж и субхипергенно екстертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното
битертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
субхипергенна битертензификация на икономическия растеж (покачване на
субхипергенната битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване
на относителния дял на субхипергенния битертензитет в темпа на растежа), а
когато субхипергенното битертензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субхипергенна суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО ЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous extensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното екстензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субхипергенна екстензификация на икономическия растеж (покачване
на субхипергенната екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на относителния дял на субхипергенния екстензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното екстензивиране става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субхипергенна субекстензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната екстензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния екстензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО ЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous extertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния екстертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното екстертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна екстертензификация на икономическия растеж
(покачване на субхипергенната екстертензивност на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния екстертензитет в темпа
на растежа), а когато субхипергенното екстертензивиране става по-бавно от
нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната екстертензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
СУБХИПЕРГЕННО ЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous extratensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния екстратензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното екстратензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна екстратензификация на икономическия растеж
(покачване на субхипергенната екстратензивност на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния екстратензитет в темпа
на растежа), а когато субхипергенното екстратензивиране става по-бавно от
нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна субекстратензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната екстратензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипер-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------генния екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
СУБХИПЕРГЕННО ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous intertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния интертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното интертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна интертензификация на икономическия растеж
(покачване на субхипергенната интертензивност на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния интертензитет в темпа
на растежа), а когато субхипергенното интертензивиране става по-бавно от
нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната интертензивност
на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия
растеж.
СУБХИПЕРГЕННО КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous catensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субхипергенния катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното
катензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна катензификация на икономическия растеж (покачване на субхипергенната катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния катензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното катензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна субкатензификация на икономическия растеж
(спадане на субхипергенната катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous qualitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния квалитензитет на икономическия растеж, който е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното квалитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна квалитензификация на икономическия растеж (покачване на субхипергенната квалитензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субхипергенния квалитензитет в темпа на
растежа), а когато субхипергенното квалитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна субквалитензификация
на икономическия растеж (спадане на субхипергенната квалитензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous quantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния квантитензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното квантитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на
растежа, това е субхипергенна квантитензификация на икономическия растеж (покачване на субхипергенната квантитензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния квантитензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното квантитензивиране става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната
квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на субхипергенния квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous cotensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субхипергенния котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното
котензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна котензификация на икономическия растеж (покачване на субхипергенната котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния котензитет в темпа на растежа), а когато суб152
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипергенното котензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна субкотензификация на икономическия растеж
(спадане на субхипергенната котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous creatensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субхипергенно екстензивиране на икономическия растеж и субхипергенно екстратензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното креатензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна креатензификация на икономическия растеж (покачване на субхипергенната креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния креатензитет в темпа на растежа), а когато
субхипергенното креатензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е субхипергенна субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната креатензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния креатензитет в темпа
на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО ОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous optensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субхипергенния оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното
оптензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна оптензификация на икономическия растеж (покачване на субхипергенната оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния оптензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното оптензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна субоптензификация на икономическия растеж
(спадане на субхипергенната оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБХИПЕРГЕННО РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous retensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субхипергенно катензивиране на икономическия растеж и субхипергенно оптензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното ретензивиране
става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна ретензификация на икономическия растеж (покачване на субхипергенната ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
субхипергенния ретензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното ретензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субхипергенна субретензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subbitensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субхипергенно субфитензивиране на икономическия растеж и субхипергенно субкотензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното суббитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна суббитензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на субхипергенния битензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното суббитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това
е субхипергенна битензификация на икономическия растеж (увеличаване на
субхипергенната битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на субхипергенния битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subbitertensivition of the economic growth)
(*) – общо понятие за субхипергенно субинтертензивиране на икономическия
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж и субхипергенно субекстертензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния битертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното суббитертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна суббитертензификация на икономическия растеж
(спадане на субхипергенната битертензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния битертензитет в темпа
на растежа), а когато субхипергенното суббитертензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна битертензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субхипергенната битертензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subextensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субекстензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа,
това е субхипергенна субекстензификация на икономическия растеж (спадане
на субхипергенната екстензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния екстензитет в темпа на растежа), а
когато субхипергенното субекстензивиране става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е субхипергенна екстензификация на икономическия
растеж (увеличаване на субхипергенната екстензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния екстензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subextertensivition of the economic growth)
(*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субхипергенния екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субхипергенното субекстертензивиране става по-бързо от спадането на темпа
на растежа, това е субхипергенна субекстертензификация на икономическия
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж (спадане на субхипергенната екстертензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния екстертензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното субекстертензивиране става
по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна екстертензификация на икономическия растеж (увеличаване на субхипергенната екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на субхипергенния екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subextratensivition of the economic growth)
(*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субхипергенния екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато
субхипергенното субекстратензивиране става по-бързо от спадането на темпа
на растежа, това е субхипергенна субекстратензификация на икономическия
растеж (спадане на субхипергенната екстратензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния екстратензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното субекстратензивиране става
по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна екстратензификация на икономическия растеж (увеличаване на субхипергенната екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на субхипергенния екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subintertensivition of the economic growth)
(*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субхипергенния интертензитет на икономическия растеж, който
е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субинтертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна субинтертензификация на икономическия растеж
(спадане на субхипергенната интертензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния интертензитет в темпа
на растежа), а когато субхипергенното субинтертензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна интертензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субхипергенната интертензивност на
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subcatensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субкатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа,
това е субхипергенна субкатензификация на икономическия растеж (спадане
на субхипергенната катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субхипергенния катензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното субкатензивиране става по-бавно от спадането на темпа
на растежа, това е субхипергенна катензификация на икономическия растеж
(увеличаване на субхипергенната катензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субхипергенния катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subqualitensivition of the economic growth)
(*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субхипергенния квалитензитет на икономическия растеж, който
е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субквалитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна субквалитензификация на икономическия растеж
(спадане на субхипергенната квалитензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на субхипергенния квалитензитет в темпа на
растежа), а когато субхипергенното субквалитензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна квалитензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субхипергенната квалитензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subquantitensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обик157
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено на времето) на субхипергенния квантитензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субквантитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна субквантитензификация на
икономическия растеж (спадане на субхипергенната квантитензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния квантитензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното субквантитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна квантитензификация на икономическия растеж (увеличаване на субхипергенната квантитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния квантитензитет в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subcotensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субкотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа,
това е субхипергенна субкотензификация на икономическия растеж (спадане
на субхипергенната котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субхипергенния котензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното субкотензивиране става по-бавно от спадането на темпа
на растежа, това е субхипергенна котензификация на икономическия растеж
(увеличаване на субхипергенната котензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субхипергенния котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subcreatensivition of the economic growth) (*) –
общо понятие за субхипергенно субекстензивиране на икономическия растеж
и субхипергенно субекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субхипергенния креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното
субкреатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е
субхипергенна субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенната креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субхипергенния креатензитет в темпа на растежа), а
когато субхипергенното субкреатензивиране става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е субхипергенна креатензификация на икономическия
растеж (увеличаване на субхипергенната креатензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния креатензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous suboptensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субоптензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа,
това е субхипергенна субоптензификация на икономическия растеж (спадане
на субхипергенната оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субхипергенния оптензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното субоптензивиране става по-бавно от спадането на темпа
на растежа, това е субхипергенна оптензификация на икономическия растеж
(увеличаване на субхипергенната оптензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субхипергенния оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subretensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субхипергенно субкатензивиране на икономическия растеж и субхипергенно субоптензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субретензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна субретензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на субхипергенния ретензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното субретензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това
е субхипергенна ретензификация на икономическия растеж (увеличаване на
субхипергенната ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------относителния дял на субхипергенния ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous subfitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субфитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа,
това е субхипергенна субфитензификация на икономическия растеж (спадане
на субхипергенната фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субхипергенния фитензитет в темпа на растежа), а когато субхипергенното субфитензивиране става по-бавно от спадането на темпа
на растежа, това е субхипергенна фитензификация на икономическия растеж
(увеличаване на субхипергенната фитензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субхипергенния фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous subhomeotensivition of the economic growth)
(*) – общо понятие за субхипергенно субквантитензивиране на икономическия
растеж и субхипергенно субквалитензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното субхомеотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна субхомеотензификация на икономическия растеж
(спадане на субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на субхипергенния хомеотензитет в темпа на
растежа), а когато субхипергенното субхомеотензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субхипергенна хомеотензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субхипергенната хомеотензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субхипергенния хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО ФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhypergeneous fitensivition of the economic growth) (*) – покачване по
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субхипергенния фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното
фитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
субхипергенна фитензификация на икономическия растеж (покачване на субхипергенната фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на субхипергенния фитензитет в темпа на растежа), а когато
субхипергенното фитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е субхипергенна субфитензификация на икономическия растеж
(спадане на субхипергенната фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО ХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subhypergeneous homeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субхипергенно квантитензивиране на икономическия растеж и
субхипергенно квалитензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субхипергенното
хомеотензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
субхипергенна хомеотензификация на икономическия растеж (покачване на
субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване
на относителния дял на субхипергенния хомеотензитет в темпа на растежа), а
когато субхипергенното хомеотензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субхипергенна субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субхипергенния хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХИПЕРГЕННО-БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subhypergeneously-bitensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната битензивност на икономическия растеж
(вж. и субхипергенен битензитет на икономическия растеж). То се придру161
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------жава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия
растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с
това на субхипергенната битензивност) е равна на единица (тук единицата в
относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субхипергенно-фитензивностният икономически растеж и субхипергенно-котензивностният икономически растеж.
СУБХИПЕРГЕННО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subhypergeneously-bitertensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на битертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната битертензивност на икономическия растеж (вж. и
субхипергенен битертензитет на икономическия растеж). То се придружава
от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субхипергенната битертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субхипергенно-интертензивностният икономически растеж и
субхипергенно-екстертензивностният икономически растеж.
СУБХИПЕРГЕННО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subhypergeneously-extensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстензивностния икономически
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната екстензивност на икономическия растеж (вж. и субхипергенен екстензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субхипергенната екстензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subhypergeneously-extertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на екстертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) опреде162
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лено участие има субхипергенната екстертензивност на икономическия растеж (вж. и субхипергенен екстертензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субхипергенната екстертензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subhypergeneously-extratensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстратензивностния
икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има субхипергенната екстратензивност на икономическия растеж (вж. и субхипергенен екстратензитет на икономическия
растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че
общата им сума (заедно с това на субхипергенната екстратензивност) е равна
на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subhypergeneously-intertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на интертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната интертензивност на икономическия растеж (вж. и субхипергенен интертензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субхипергенната интертензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subhypergeneously-catensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на катензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено
участие има субхипергенната катензивност на икономическия растеж (вж. и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субхипергенен катензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субхипергенната катензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subhypergeneously-qualitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квалитензивностния
икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната квалитензивност
на икономическия растеж (вж. и субхипергенен квалитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове
тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на субхипергенната квалитензивност) е
равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subhypergeneously-quantitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната квантитензивност на икономическия растеж (вж. и субхипергенен квантитензитет на
икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други
видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субхипергенната квантитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subhypergeneously-cotensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната котензивност на икономическия растеж
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. и субхипергенен котензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия
растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с
това на субхипергенната котензивност) е равна на единица (тук единицата в
относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subhypergeneously-creatensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на креатензивностния икономически
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната креатензивност на икономическия растеж (вж. и субхипергенен креатензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субхипергенната креатензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
Негови разновидности са субхипергенно-екстензивностният икономически
растеж и субхипергенно-екстратензивностният икономически растеж.
СУБХИПЕРГЕННО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subhypergeneously-optensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на оптензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено
участие има субхипергенната оптензивност на икономическия растеж (вж. и
субхипергенен оптензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субхипергенната оптензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subhypergeneously-retensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на ретензивностния икономически растеж
(вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната ретензивност на икономическия растеж (вж. и суб165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хипергенен ретензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субхипергенната ретензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субхипергенно-катензивностният икономически растеж и субхипергенно-оптензивностният икономически растеж.
СУБХИПЕРГЕННО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subhypergeneously-fitensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически
растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната фитензивност на икономическия растеж (вж. и субхипергенен фитензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субхипергенната фитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБХИПЕРГЕННО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (subhypergeneously-homeotensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на хомеотензивностния
икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субхипергенната хомеотензивност
на икономическия растеж (вж. и субхипергенен хомеотензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове
тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но
така че общата им сума (заедно с това на субхипергенната хомеотензивност) е
равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер
на темпа на растежа). Негови разновидности са субхипергенноквантитензивностният
икономически
растеж
и
субхипергенноквалитензивностният икономически растеж.
СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subhomeotensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субквантитензивиране на икономическия растеж и субквалитензивиране на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на хомеотензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез субинхомеотензивиране на икономическия растеж (което е
спадане на инхомеотензитета на икономическия растеж), или чрез дехомеотензивиране на икономическия растеж (което е покачване на дехомеотензитета на икономическия растеж). Когато субхомеотензивирането става побързо от спадането на темпа на растежа, това е субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на хомеотензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на хомеотензитета в темпа на растежа), а когато субхомеотензивирането става по-бавно от спадането на темпа
на растежа, това е хомеотензификация на икономическия растеж (увеличаване на хомеотензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на хомеотензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subhomeotensivition of the economic growth) (ки) – във:
налично субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субхомеотензивиране на икономическия растеж.
СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subhomeotensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субквантитензификация на икономическия растеж и субквалитензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на хомеотензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж.
Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на хомеотензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на хомеотензитета в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субхомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subhomeotensisufication of the economic growth), а при случай
(б) се извършва субхомеотензидефикация на икономическия растеж* (subhomeotensidefication of the economic growth). Сухомеотензификацията може да
се получи или чрез субинхомеотензификация на икономическия растеж (което е спадане на инхомеотензивността на икономическия растеж), или чрез
дехомеотензификация на икономическия растеж (което е покачване на дехо167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------меотензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subhomeotensivition of the economic growth) (ки) – във:
балансирано субхомеотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо субхомеотензивиране на икономическия
растеж;
достатъчно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
миноритарно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо субхомеотензивиране на икономическия растеж;
предимствено субхомеотензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субхомеотензивиране на икономическия растеж;
субцялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
утвърдено субхомеотензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
цялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж;
частично субхомеотензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено субхомеотензивиране на икономическия растеж.
СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (subhomeotensification of the economic growth) (ки) – във:
достатъчна субхомеотензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща субхомеотензификация на икономическия
растеж;
миноритарна субхомеотензификация на икономическия растеж;
налична субхомеотензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща субхомеотензификация на икономическия растеж;
предимствена субхомеотензификация на икономическия растеж;
преобладаваща субхомеотензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща субхомеотензификация на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субутвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж;
субхипергенна субхомеотензификация на икономическия растеж;
субхомеотензификация на икономическия растеж;
субцялостна субхомеотензификация на икономическия растеж;
суперцялостна субхомеотензификация на икономическия растеж;
утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж;
хипогеннна субхомеотензификация на икономическия растеж;
цялостна субхомеотензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена субхомеотензификация на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete bitensivity of the economic growth) (*) – битензитет на икономическия растеж bi < y, който е общо понятие за субцялостен фитензитет на
икономическия растеж и субцялостен котензитет на икономическия растеж; битензитет на икономическия растеж bi, чието значение е по-малко от
темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субхипергенния битензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения битензитет и темпа на растежа е субцялостната битензивност на
икономическия растеж BI < 1. Съставки на субцялостения битензитет са предимственият битензитет на икономическия растеж, балансираният битензитет на икономическия растеж, миноритарният битензитет на икономическия растеж, безналичният битензитет на икономическия растеж, дебитензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на субцялостния битензитет (вж. икономическа
форма) са субцялостният хомеотензитет на икономическия растеж, субцялостният креатензитет на икономическия растеж, субцялостният ретензитет на икономическия растеж, субцялостният битертензитет на икономическия растеж. Разновидности на субцялостния битензитет са още субцялостният битензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete bitensivity of the product economic growth), субцялостният битензитет
на факторовия икономически растеж* (subcomplete bitensivity of the factor
economic growth), субцялостният битензитет на полезностния икономи169
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж* (subcomplete bitensivity of the utility economic growth), субцялостният битензитет на стойностния икономически растеж* (subcomplete bitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен битензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant
bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субцялостния постоянен фитензитет и субцялостния постоянен котензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен променлив битензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable bitensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за субцялостния променлив фитензитет и субцялостния променлив котензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостен времево-променлив битензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable bitensivity of the economic growth) и субцялостен невремево-променлив битензитет на икономическия растеж* (subcomplete non-temporally-variable bitensivity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостения променлив битензитет са (а) субцялостният покачващ се битензитет на икономическия
растеж* (subcomplete raising bitensivity of the economic growth) (общо понятие
за субцялостен покачващ се фитензитет и субцялостен покачващ се котензитет
на растежа), което е субцялостно битензивиране на икономическия растеж, и
(б) субцялостният спадащ битензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding bitensivity of the economic growth) (общо понятие за субцялостен спадащ фитензитет и субцялостен спадащ котензитет на растежа), което е субцялостно суббитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се битензитет образуват понятието за субцялостен неспадащ битензитет на икономическия
растеж* (subcomplete unsubsiding bitensivity of the economic growth) [което е
субцялостно несуббитензивиране на икономическия растеж* (subcomplete
unsubbitensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ битензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ
се битензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising bitensivity
of the economic growth) [което е субцялостно небитензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unbitensivition of the economic growth)].
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete bitertensivity of the economic growth) (*) – битертензитет
на икономическия растеж k < y, който е общо понятие за субцялостен интертензитет на икономическия растеж и субцялостен екстертензитет на икономическия растеж; битертензитет на икономическия растеж o, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
субхипергенния битертензитет на икономическия растеж. Частното между
субцялостения битертензитет и темпа на растежа е субцялостната битертензивност на икономическия растеж K < 1. Съставки на субцялостения битертензитет са предимственият битертензитет на икономическия растеж, балансираният битертензитет на икономическия растеж, миноритарният
битертензитет на икономическия растеж, безналичният битертензитет на
икономическия растеж, дебитертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостния битертензитет са субцялостният битертензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete bitertensivity of the product economic growth), субцялостният битертензитет на
факторовия икономически растеж* (subcomplete bitertensivity of the factor
economic growth), субцялостният битертензитет на полезностния икономически растеж* (subcomplete bitertensivity of the utility economic growth),
субцялостният битертензитет на стойностния икономически растеж*
(subcomplete bitertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен битертензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субцялостния постоянен интертензитет и субцялостния постоянен екстертензитет на
растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен
променлив битертензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субцялостния променлив интертензитет и субцялостния променлив екстертензитет на
растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субця171
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостен времево-променлив битертензитет на икономическия растеж*
(subcomplete temporally-variable bitertensivity of the economic growth) и субцялостен невремево-променлив битертензитет на икономическия растеж*
(subcomplete non-temporally-variable bitertensivity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостения променлив битертензитет са (а) субцялостният
покачващ се битертензитет на икономическия растеж* (subcomplete raising bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за субцялостен покачващ се интертензитет и субцялостен покачващ се екстертензитет на растежа),
което е субцялостно битертензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ битертензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding bitertensivity of the economic growth) (общо понятие за субцялостен спадащ интертензитет и субцялостен спадащ екстертензитет на растежа),
което е субцялостно суббитертензивиране на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се битертензитет образуват понятието за субцялостен неспадащ битертензитет на
икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding bitertensivity of the
economic growth) [което е субцялостно несуббитертензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubbitertensivition of the economic growth)],
а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ битертензитет образуват
понятието за субцялостен непокачващ се битертензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising bitertensivity of the economic growth) [което е субцялостно небитертензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unbitertensivition of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete extensivity of the economic growth) (*) – екстензитет на икономическия растеж e, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие e < y на някакъв екстензивен фактор на
икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се
измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензитетът на икономическия растеж, който допълва субцялостния екстензитет до темпа на растежа y, е инекстратензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
172
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция в темпове на прираста. Той е съставка на субхипергенния екстензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения екстензитет и
темпа на растежа е субцялостната екстензивност на икономическия растеж
E < 1. Съставки на субцялостения екстензитет са предимственият екстензитет на икономическия растеж, балансираният екстензитет на икономическия растеж, миноритарният екстензитет на икономическия растеж, безналичният екстензитет на икономическия растеж, деекстензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостния екстензитет са субцялостният екстензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete extensivity of
the product economic growth), субцялостният екстензитет на факторовия
икономически растеж* (subcomplete extensivity of the factor economic growth),
субцялостният екстензитет на полезностния икономически растеж*
(subcomplete extensivity of the utility economic growth), субцялостният екстензитет на стойностния икономически растеж* (subcomplete extensivity
of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен екстензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant
extensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен променлив екстензитет на икономическия
растеж* (subcomplete variable extensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостен времевопроменлив екстензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable extensivity of the economic growth) и субцялостен невремевопроменлив екстензитет на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable extensivity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостения променлив екстензитет са (а) субцялостният покачващ се екстензитет на икономическия растеж* (subcomplete raising extensivity of the
economic growth), което е субцялостно екстензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ екстензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding extensivity of the economic growth), което е субцялостно субекстензивиране на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се екстензитет образуват понятието за субцялостен неспадащ екстензитет на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding extensivity of the economic growth) [което е суб173
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостно несубекстензивиране на икономическия растеж* (subcomplete
unsubextensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ екстензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се екстензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising extensivity of the economic growth) [което е субцялостно неекстензивиране на
икономическия растеж* (subcomplete unextensivition of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete extertensivity of the economic growth) (*) – екстертензитет на икономическия растеж n, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие n < y на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което
(в процентни пунктове) се измерва ролята на външения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензитетът на икономическия
растеж, който допълва субцялостния екстертензитет до темпа на растежа y, е
реинтертензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субхипергенния екстертензитет на икономическия растеж. Частното между
субцялостения екстертензитет и темпа на растежа е субцялостната екстертензивност на икономическия растеж N < 1. Съставки на субцялостения екстертензитет са предимственият екстертензитет на икономическия растеж,
балансираният екстертензитет на икономическия растеж, миноритарният
екстертензитет на икономическия растеж, безналичният екстертензитет
на икономическия растеж, деекстертензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостния екстертензитет са субцялостният екстертензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete extertensivity of the product economic growth), субцялостният екстертензитет на
факторовия икономически растеж* (subcomplete extertensivity of the factor
economic growth), субцялостният екстертензитет на полезностния икономически растеж* (subcomplete extertensivity of the utility economic growth),
субцялостният екстертензитет на стойностния икономически растеж*
(subcomplete extertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов иконо-
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен екстертензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant extertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субцялостен променлив екстертензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable extertensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субцялостен времево-променлив екстертензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable extertensivity of the economic growth) и
субцялостен невремево-променлив екстертензитет на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable extertensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостения променлив екстертензитет са (а)
субцялостният покачващ се екстертензитет на икономическия растеж*
(subcomplete raising extertensivity of the economic growth), което е субцялостно
екстертензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ
екстертензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding extertensivity of the economic growth), което е субцялостно субекстертензивиране
на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се екстертензитет образуват понятието за субцялостен
неспадащ екстертензитет на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding extertensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубекстертензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubextertensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният
спадащ екстертензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се
екстертензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising extertensivity of the economic growth) [което е субцялостно неекстертензивиране
на икономическия растеж* (subcomplete unextertensivition of the economic
growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete extratensivity of the economic growth) (*) – екстратензитет на икономическия растеж h, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие h < y на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y,
чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на екстратензивения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензитетът на ико175
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж, който допълва субцялостния екстратензитет до темпа на
растежа y, е инекстензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субхипергенния екстратензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения екстратензитет и темпа на растежа е субцялостната екстратензивност на икономическия растеж H < 1. Съставки на субцялостения екстратензитет са предимственият екстратензитет на икономическия растеж, балансираният екстратензитет на икономическия растеж, миноритарният екстратензитет на икономическия растеж, безналичният екстратензитет на икономическия растеж, детензитетът на икономическия
растеж (съкратено от деекстратензитет на икономическия растеж).
Разновидности на субцялостния екстратензитет са субцялостният екстратензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete extratensivity of the product economic growth), субцялостният екстратензитет на
факторовия икономически растеж* (subcomplete extratensivity of the factor
economic growth), субцялостният екстратензитет на полезностния икономически растеж* (subcomplete extratensivity of the utility economic growth),
субцялостният екстратензитет на стойностния икономически растеж*
(subcomplete extratensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен екстратензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant extratensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субцялостен променлив екстратензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable extratensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субцялостен времево-променлив екстратензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable extratensivity of the economic growth) и
субцялостен невремево-променлив екстратензитет на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable extratensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостения променлив екстратензитет са (а)
субцялостният покачващ се екстратензитет на икономическия растеж*
176
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subcomplete raising extratensivity of the economic growth), което е субцялостно
екстратензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ
екстратензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding extratensivity of the economic growth), което е субцялостно субекстратензивиране на
икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се екстратензитет образуват понятието за субцялостен
неспадащ екстратензитет на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding extratensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубекстратензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubextratensivition
of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ
екстратензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising extratensivity of
the economic growth) [което е субцялостно неекстратензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unextratensivition of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete intertensivity of the economic growth) (*) – интертензитет
на икономическия растеж m, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие m < y на някакъв вътрешен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензитетът на икономическия растеж, който допълва субцялостния интертензитет до темпа на растежа y, е инекстертензитетът
на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на субхипергенния интертензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения интертензитет и темпа на растежа е субцялостната интертензивност на икономическия
растеж M < 1. Съставки на субцялостения интертензитет са предимственият
интертензитет на икономическия растеж, балансираният интертензитет
на икономическия растеж, миноритарният интертензитет на икономическия растеж, безналичният интертензитет на икономическия растеж, деинтертензитетът на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на субцялостния интертензитет са субцялостният интертензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete intertensivity of the product economic growth), субцялостният интертензитет на
факторовия икономически растеж* (subcomplete intertensivity of the factor
economic growth), субцялостният интертензитет на полезностния икономически растеж* (subcomplete intertensivity of the utility economic growth),
субцялостният интертензитет на стойностния икономически растеж*
(subcomplete intertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен интертензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant intertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субцялостен променлив интертензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable intertensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субцялостен времево-променлив интертензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable intertensivity of the economic growth) и
субцялостен невремево-променлив интертензитет на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable intertensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостения променлив интертензитет са (а)
субцялостният покачващ се интертензитет на икономическия растеж*
(subcomplete raising intertensivity of the economic growth), което е субцялостно
интертензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ
интертензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding intertensivity of the economic growth), което е субцялостно субинтертензивиране на
икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се интертензитет образуват понятието за субцялостен
неспадащ интертензитет на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding intertensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубинтертензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubintertensivition of
the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ интертензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се интертензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising intertensivity of the
economic growth) [което е субцялостно неинтертензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unintertensivition of the economic growth)].
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete catensivity of the economic growth) (*) – катензитет на икономическия растеж i, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие i < y на някакъв идентифициран фактор
на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия
растеж. Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва субцялостния катензитет до темпа на растежа y, е иноптензитетът на икономическия
растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на субхипергенния катензитет на икономическия
растеж. Частното между субцялостения катензитет и темпа на растежа е субцялостната катензивност на икономическия растеж I < 1. Съставки на субцялостения катензитет са предимственият катензитет на икономическия
растеж, балансираният катензитет на икономическия растеж, миноритарният катензитет на икономическия растеж, безналичният катензитет на
икономическия растеж, декатензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостния катензитет са субцялостният катензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete catensivity of the
product economic growth), субцялостният катензитет на факторовия икономически растеж* (subcomplete catensivity of the factor economic growth),
субцялостният катензитет на полезностния икономически растеж*
(subcomplete catensivity of the utility economic growth), субцялостният катензитет на стойностния икономически растеж* (subcomplete catensivity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен катензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant
catensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен променлив катензитет на икономическия
растеж* (subcomplete variable catensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостен времевопроменлив катензитет на икономическия растеж* (subcomplete tempo179
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------rally-variable catensivity of the economic growth) и субцялостен невремевопроменлив катензитет на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable catensivity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостения променлив катензитет са (а) субцялостният покачващ се катензитет на икономическия растеж* (subcomplete raising catensivity of the
economic growth), което е субцялостно катензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ катензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding catensivity of the economic growth), което е субцялостно субкатензивиране на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се катензитет образуват понятието за субцялостен неспадащ катензитет на икономическия растеж*
(subcomplete unsubsiding catensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубкатензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubcatensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният
спадащ катензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се катензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising catensivity of
the economic growth) [което е субцялостно некатензивиране на икономическия растеж* (subcomplete uncatensivition of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete qualitensivity of the economic growth) (*) – квалитензитет
на икономическия растеж r, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие r < y на някакъв
качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на качествения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензитетът на икономическия
растеж, който допълва субцялостния квалитензитет до темпа на растежа y, е
инквантитензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субхипергенния квалитензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения квалитензитет и темпа на растежа е субцялостната
квалитензивност на икономическия растеж R < 1. Съставки на субцялостения
квалитензитет са предимственият квалитензитет на икономическия растеж,
180
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------балансираният квалитензитет на икономическия растеж, миноритарният
квалитензитет на икономическия растеж, безналичният квалитензитет на
икономическия растеж, деквалитензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостния квалитензитет са субцялостният квалитензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete qualitensivity of the product economic growth), субцялостният квалитензитет на
факторовия икономически растеж* (subcomplete qualitensivity of the factor
economic growth), субцялостният квалитензитет на полезностния икономически растеж* (subcomplete qualitensivity of the utility economic growth),
субцялостният квалитензитет на стойностния икономически растеж*
(subcomplete qualitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субцялостен променлив квалитензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable qualitensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субцялостен времево-променлив квалитензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable qualitensivity of the economic growth) и
субцялостен невремево-променлив квалитензитет на икономическия растеж* (subcomplete non-temporally-variable qualitensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостения променлив квалитензитет са (а)
субцялостният покачващ се квалитензитет на икономическия растеж*
(subcomplete raising qualitensivity of the economic growth), което е субцялостно
квалитензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ
квалитензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding qualitensivity of the economic growth), което е субцялостно субквалитензивиране на
икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се квалитензитет образуват понятието за субцялостен
неспадащ квалитензитет на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding qualitensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубквалитензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubqualitensivition
of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ
квалитензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising qualitensivity of the
181
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) [което е субцялостно неквалитензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unqualitensivition of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete quantitensivity of the economic growth) (*) – квантитензитет на икономическия растеж q, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие q < y на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензитетът на икономическия растеж, който допълва субцялостния квантитензитет до темпа на растежа y, е инквалитензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субхипергенния квантитензитет на икономическия растеж. Частното между
субцялостения квантитензитет и темпа на растежа е субцялостната квантитензивност на икономическия растеж Q < 1. Съставки на субцялостения
квантитензитет са предимственият квантитензитет на икономическия растеж, балансираният квантитензитет на икономическия растеж, миноритарният квантитензитет на икономическия растеж, безналичният квантитензитет на икономическия растеж, деквантитензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостния квантитензитет са субцялостният квантитензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete quantitensivity of the product economic growth), субцялостният квантитензитет на
факторовия икономически растеж* (subcomplete quantitensivity of the factor
economic growth), субцялостният квантитензитет на полезностния икономически растеж* (subcomplete quantitensivity of the utility economic growth),
субцялостният квантитензитет на стойностния икономически растеж* (subcomplete quantitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (subcomplete con182
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------stant quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и субцялостен променлив квантитензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable quantitensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субцялостен времево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable quantitensivity of the economic growth) и
субцялостен невремево-променлив квантитензитет на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable quantitensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостения променлив квантитензитет са (а)
субцялостният покачващ се квантитензитет на икономическия растеж*
(subcomplete raising quantitensivity of the economic growth), което е субцялостно
квантитензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ
квантитензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding quantitensivity of the economic growth), което е субцялостно субквантитензивиране
на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се квантитензитет образуват понятието за субцялостен
неспадащ квантитензитет на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding quantitensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубквантитензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubquantitensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният
спадащ квантитензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се
квантитензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising quantitensivity of the economic growth) [което е субцялостно неквантитензивиране
на икономическия растеж* (subcomplete unquantitensivition of the economic
growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete cotensivity of the economic growth) (*) – котензитет на икономическия растеж co, чието значение е по-малко от темпа на икономическия
растеж y; абсолютно изразено положително участие co < y на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия
растеж. Фитензитетът на икономическия растеж, който допълва субцялостния котензитет до темпа на растежа y, е инфитензитетът на икономическия
растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж
183
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Той е съставка на субхипергенния котензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения котензитет и темпа на
растежа е субцялостната котензивност на икономическия растеж CO < 1.
Съставки на субцялостения котензитет са предимственият котензитет на
икономическия растеж, балансираният котензитет на икономическия растеж, миноритарният котензитет на икономическия растеж, безналичният
котензитет на икономическия растеж, декотензитетът на икономическия
растеж.
Форми на проявление на субцялостния котензитет (вж. икономическа
форма) са субцялостният квалитензитет на икономическия растеж, субцялостният екстратензитет на икономическия растеж, субцялостният оптензитет на икономическия растеж, субцялостният екстертензитет на
икономическия растеж. Разновидности на субцялостния котензитет са още
субцялостният котензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete cotensivity of the product economic growth), субцялостният котензитет на факторовия икономически растеж* (subcomplete cotensivity of the
factor economic growth), субцялостният котензитет на полезностния икономически растеж* (subcomplete cotensivity of the utility economic growth),
субцялостният котензитет на стойностния икономически растеж*
(subcomplete cotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен котензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant
cotensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен променлив котензитет на икономическия
растеж* (subcomplete variable cotensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостен времевопроменлив котензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable cotensivity of the economic growth) и субцялостен невремевопроменлив котензитет на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable cotensivity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостения променлив котензитет са (а) субцялостният покачващ се котензитет на икономическия растеж* (subcomplete raising cotensivity of the
184
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth), което е субцялостно котензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ котензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding cotensivity of the economic growth), което е субцялостно субкотензивиране на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се котензитет образуват понятието за субцялостен неспадащ котензитет на икономическия растеж*
(subcomplete unsubsiding cotensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубкотензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubcotensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ котензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се
котензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising cotensivity of
the economic growth) [което е субцялостно некотензивиране на икономическия растеж* (subcomplete uncotensivition of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete creatensivity of the economic growth) (*) – креатензитет на икономическия растеж d < y, който е общо понятие за субцялостен екстензитет
на икономическия растеж и субцялостен екстратензитет на икономическия
растеж; креатензитет на икономическия растеж d, чието значение е по-малко
от темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субхипергенния креатензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения креатензитет и темпа на растежа е субцялостната креатензивност
на икономическия растеж D < 1. Съставки на субцялостения креатензитет са
предимственият креатензитет на икономическия растеж, балансираният
креатензитет на икономическия растеж, миноритарният креатензитет на
икономическия растеж, безналичният креатензитет на икономическия растеж, декреатензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостния креатензитет са субцялостният креатензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete creatensivity of the product economic growth), субцялостният креатензитет на факторовия икономически растеж* (subcomplete creatensivity of the factor
economic growth), субцялостният креатензитет на полезностния иконо185
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически растеж* (subcomplete creatensivity of the utility economic growth),
субцялостният креатензитет на стойностния икономически растеж*
(subcomplete creatensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен креатензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant
creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субцялостния
постоянен екстензитет и субцялостния постоянен екстратензитет на растежа и
е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен променлив
креатензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable creatensivity
of the economic growth) (който е общо понятие за субцялостния променлив екстензитет и субцялостния променлив екстратензитет на растежа и понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостен времевопроменлив креатензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable creatensivity of the economic growth) и субцялостен невремевопроменлив креатензитет на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable creatensivity of the economic growth)]. Разновидности на
субцялостения променлив креатензитет са (а) субцялостният покачващ се
креатензитет на икономическия растеж* (subcomplete raising creatensivity
of the economic growth) (общо понятие за субцялостен покачващ се екстензитет
и субцялостен покачващ се екстратензитет на растежа), което е субцялостно
креатензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ
креатензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding creatensivity of the economic growth) (общо понятие за субцялостен спадащ екстензитет и
субцялостен спадащ екстратензитет на растежа), което е субцялостно субкреатензивиране на икономическия растеж. В своята общност субцялостният
постоянен и субцялостният покачващ се креатензитет образуват понятието за
субцялостен неспадащ креатензитет на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding creatensivity of the economic growth) [което е субцялостно
несубкреатензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubcreatensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният
спадащ креатензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се креатензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising creatensivity
of the economic growth) [което е субцялостно некреатензивиране на икономическия растеж* (subcomplete uncreatensivition of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete optensivity of the economic growth) (*) – оптензитет на икономическия растеж a, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие a < y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в
процентни пунктове) се измерва ролята на неидентифицирания фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Катензитетът на икономическия растеж, който допълва субцялостния оптензитет до темпа на растежа y, е
инкатензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета
на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
субхипергенния оптензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения оптензитет и темпа на растежа е субцялостната оптензивност на
икономическия растеж A < 1. Съставки на субцялостения оптензитет са предимственият оптензитет на икономическия растеж, балансираният оптензитет на икономическия растеж, миноритарният оптензитет на икономическия растеж, безналичният оптензитет на икономическия растеж, деоптензитетът на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостния оптензитет са субцялостният оптензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete optensivity of the
product economic growth), субцялостният оптензитет на факторовия икономически растеж* (subcomplete optensivity of the factor economic growth),
субцялостният оптензитет на полезностния икономически растеж*
(subcomplete optensivity of the utility economic growth), субцялостният оптензитет на стойностния икономически растеж* (subcomplete optensivity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен оптензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant
optensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен променлив оптензитет на икономическия
растеж* (subcomplete variable optensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостен времево187
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------променлив оптензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable optensivity of the economic growth) и субцялостен невремевопроменлив оптензитет на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable optensivity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостения променлив оптензитет са (а) субцялостният покачващ се оптензитет на икономическия растеж* (subcomplete raising optensivity of the
economic growth), което е субцялостно оптензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ оптензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding optensivity of the economic growth), което е субцялостно субоптензивиране на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се оптензитет образуват понятието за субцялостен неспадащ оптензитет на икономическия растеж*
(subcomplete unsubsiding optensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубоптензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsuboptensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ оптензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се
оптензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising optensivity of
the economic growth) [което е субцялостно неоптензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unoptensivition of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete retensivity of the economic growth) (*) – ретензитет на икономическия растеж j < y, който е общо понятие за субцялостен катензитет на
икономическия растеж и субцялостен оптензитет на икономическия растеж; ретензитет на икономическия растеж o, чието значение е по-малко от
темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субхипергенния ретензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения
ретензитет и темпа на растежа е субцялостната ретензивност на икономическия растеж J < 1. Съставки на субцялостения ретензитет са предимственият
ретензитет на икономическия растеж, балансираният ретензитет на икономическия растеж, миноритарният ретензитет на икономическия растеж,
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------безналичният ретензитет на икономическия растеж, деретензитетът на
икономическия растеж.
Разновидности на субцялостния ретензитет са субцялостният ретензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete retensivity of the
product economic growth), субцялостният ретензитет на факторовия икономически растеж* (subcomplete retensivity of the factor economic growth),
субцялостният ретензитет на полезностния икономически растеж*
(subcomplete retensivity of the utility economic growth), субцялостният ретензитет на стойностния икономически растеж* (subcomplete retensivity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен ретензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant
retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субцялостния постоянен катензитет и субцялостния постоянен оптензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен променлив ретензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable retensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за субцялостния променлив катензитет и субцялостния променлив оптензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостен времево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable retensivity of the economic growth) и субцялостен невремево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (subcomplete non-temporally-variable retensivity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостения променлив ретензитет са (а) субцялостният покачващ се ретензитет на икономическия
растеж* (subcomplete raising retensivity of the economic growth) (общо понятие
за субцялостен покачващ се катензитет и субцялостен покачващ се оптензитет
на растежа), което е субцялостно ретензивиране на икономическия растеж, и
(б) субцялостният спадащ ретензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding retensivity of the economic growth) (общо понятие за субцялостен спадащ катензитет и субцялостен спадащ оптензитет на растежа), което
е субцялостно субретензивиране на икономическия растеж. В своята общност
субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се ретензитет образуват
понятието за субцялостен неспадащ ретензитет на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding retensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубретензивиране на икономическия растеж* (subcomplete un189
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subretensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ ретензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ
се ретензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising retensivity
of the economic growth) [което е субцялостно неретензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unretensivition of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete fitensivity of the economic growth) (*) – фитензитет на икономическия растеж fi, чието значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено участие fi < y на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензитетът на икономическия растеж,
който допълва субцялостния фитензитет до темпа на растежа y, е инкотензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета
на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на субхипергенния фитензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения
фитензитет и темпа на растежа е субцялостната фитензивност на икономическия растеж FI < 1. Съставки на субцялостения фитензитет са предимственият фитензитет на икономическия растеж, балансираният фитензитет на
икономическия растеж, миноритарният фитензитет на икономическия растеж, безналичният фитензитет на икономическия растеж, дефитензитетът на икономическия растеж.
Форми на проявление на субцялостния фитензитет (вж. икономическа
форма) са субцялостният квантитензитет на икономическия растеж, субцялостният екстензитет на икономическия растеж, субцялостният катензитет на икономическия растеж, субцялостният интертензитет на икономическия растеж. Разновидности на субцялостния фитензитет са още субцялостният фитензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete
fitensivity of the product economic growth), субцялостният фитензитет на
факторовия икономически растеж* (subcomplete fitensivity of the factor
economic growth), субцялостният фитензитет на полезностния икономически растеж* (subcomplete fitensivity of the utility economic growth), субця190
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостният фитензитет на стойностния икономически растеж* (subcomplete fitensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически
растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен фитензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant
fitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен променлив фитензитет на икономическия
растеж* (subcomplete variable fitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостен времевопроменлив фитензитет на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable fitensivity of the economic growth) и субцялостен невремевопроменлив фитензитет на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable fitensivity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостения променлив фитензитет са (а) субцялостният покачващ се фитензитет на икономическия растеж* (subcomplete raising fitensivity of the
economic growth), което е субцялостно фитензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ фитензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding fitensivity of the economic growth), което е субцялостно субфитензивиране на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се фитензитет образуват понятието за субцялостен неспадащ фитензитет на икономическия растеж*
(subcomplete unsubsiding fitensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубфитензивиране на икономическия растеж* (subcomplete
unsubfitensivition of the economic growth)], а субцялостният постоянен и
субцялостният спадащ фитензитет образуват понятието за субцялостен
непокачващ се фитензитет на икономическия растеж* (subcomplete
unraising fitensivity of the economic growth) [което е субцялостно
нефитензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unfitensivition of
the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТЕН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete homeotensivity of the economic growth) (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o < y, който е общо понятие за субцялостен
квантитензитет на икономическия растеж и субцялостен квалитензитет на
икономическия растеж; хомеотензитет на икономическия растеж o, чието
значение е по-малко от темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на
тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е
съставка на субхипергенния хомеотензитет на икономическия растеж. Частното между субцялостения хомеотензитет и темпа на растежа е субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж O < 1. Съставки на субцялостения хомеотензитет са предимственият хомеотензитет на икономическия
растеж, балансираният хомеотензитет на икономическия растеж, миноритарният хомеотензитет на икономическия растеж, безналичният хомеотензитет на икономическия растеж, дехомеотензитетът на икономическия
растеж.
Разновидности на субцялостния хомеотензитет са субцялостният хомеотензитет на продуктовия икономически растеж* (subcomplete homeotensivity of the product economic growth), субцялостният хомеотензитет на
факторовия икономически растеж* (subcomplete homeotensivity of the factor
economic growth), субцялостният хомеотензитет на полезностния икономически растеж* (subcomplete homeotensivity of the utility economic growth),
субцялостният хомеотензитет на стойностния икономически растеж*
(subcomplete homeotensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостен
постоянен хомеотензитет на икономическия растеж* (subcomplete constant homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субцялостния постоянен квантитензитет и субцялостния постоянен квалитензитет на
растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостен
променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (subcomplete variable homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за субцялостния променлив квантитензитет и субцялостния променлив квалитензитет на
растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостен времево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж*
(subcomplete temporally-variable homeotensivity of the economic growth) и субцялостен невремево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (subcomplete non-temporally-variable homeotensivity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостения променлив хомеотензитет са (а)
субцялостният покачващ се хомеотензитет на икономическия растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subcomplete raising homeotensivity of the economic growth) (общо понятие за
субцялостен покачващ се квантитензитет и субцялостен покачващ се квалитензитет на растежа), което е субцялостно хомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) субцялостният спадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (subcomplete subsiding homeotensivity of the economic growth)
(общо понятие за субцялостен спадащ квантитензитет и субцялостен спадащ
квалитензитет на растежа), което е субцялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж. В своята общност субцялостният постоянен и субцялостният покачващ се хомеотензитет образуват понятието за субцялостен неспадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding
homeotensivity of the economic growth) [което е субцялостно несубхомеотензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unsubhomeotensivition of
the economic growth)], а субцялостният постоянен и субцялостният спадащ хомеотензитет образуват понятието за субцялостен непокачващ се хомеотензитет на икономическия растеж* (subcomplete unraising homeotensivity of
the economic growth) [което е субцялостно нехомеотензивиране на икономическия растеж* (subcomplete unhomeotensivition of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete bitensity of the economic growth) (*) – битензивност на икономическия растеж BI < 1, който е общо понятие за субцялостна фитензивност на
икономическия растеж и субцялостна котензивност на икономическия растеж; битензивност на икономическия растеж BI, чието значение е по-малко от
единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната битензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субцялостния битензитет на икономическия растеж bi < y и темпа на икономическия растеж y.
Съставки на субцялостената битензивност са предимствената битензивност
на икономическия растеж, балансираната битензивност на икономическия
растеж, миноритарната битензивност на икономическия растеж, безналичната битензивност на икономическия растеж, дебитензивността на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Форми на проявление на субцялостната битензивност (вж. икономическа
форма) са субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, субцялостната креатензивност на икономическия растеж, субцялостната ретензивност на икономическия растеж, субцялостната битертензивност на
икономическия растеж. Разновидности на субцялостната битензивност са още
субцялостната битензивност на продуктовия икономически растеж*
(subcomplete bitensity of the product economic growth), субцялостната битензивност на факторовия икономически растеж* (subcomplete bitensity of the
factor economic growth), субцялостната битензивност на полезностния
икономически растеж* (subcomplete bitensity of the utility economic growth),
субцялостната битензивност на стойностния икономически растеж*
(subcomplete bitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна битензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant
bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната постоянна фитензивност и субцялостната постоянна котензивност на растежа и е
понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна променлива
битензивност на икономическия растеж* (subcomplete variable bitensity of
the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната променлива фитензивност и субцялостната променлива котензивност на растежа и понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостна времевопроменлива битензивност на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable bitensity of the economic growth) и субцялостна невремевопроменлива битензивност на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable bitensity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостената променлива битензивност са (а) субцялостната покачваща се битензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising bitensity of the
economic growth) (общо понятие за субцялостна покачваща се фитензивност и
субцялостна покачващ асе котензивност на растежа), което е субцялостна битензификация на икономическия растеж, и (б) субцялостната спадаща битензивност на икономическия растеж* (subcomplete subsiding bitensity of
the economic growth) (общо понятие за субцялостна спадаща фитензивност и
субцялостна спадаща котензивност на растежа), което е субцялостна суббитензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната
постоянна и субцялостната покачваща се битензивност образуват понятието за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостна неспадаща битензивност на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding bitensity of the economic growth) [което е субцялостна несуббитензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubbitensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и субцялостната
спадаща битензивност образуват понятието за субцялостна непокачваща се
битензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising bitensity of
the economic growth) [което е субцялостна небитензификация на икономическия растеж* (subcomplete unbitensification of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete bitensification of the economic growth) (*) – общо понятие
за субцялостна фитензификация на икономическия растеж и субцялостна
котензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната битензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
субцялостния битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субцялостния битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва субцялостна битензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete bitensisufication of the economic growth) [което е същото
като субцялостно битензифициране на икономическия растеж* (subcomplete bitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субцялостна битензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete bitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete bitertensity of the economic growth) (*) – битертензивност
на икономическия растеж K < 1, който е общо понятие за субцялостна интертензивност на икономическия растеж и субцялостна екстертензивност
на икономическия растеж; битертензивност на икономическия растеж K, чието значение е по-малко от единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
субхипергенната битертензивност на икономическия растеж. Тя е частното
между субцялостния битертензитет на икономическия растеж k < y и темпа на икономическия растеж y. Съставки на субцялостената битертензивност
са предимствената битертензивност на икономическия растеж, балансираната битертензивност на икономическия растеж, миноритарната битертензивност на икономическия растеж, безналичната битертензивност на
икономическия растеж, дебитертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната битертензивност са субцялостната битертензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete bitertensity of the product economic growth), субцялостната битертензивност на
факторовия икономически растеж* (subcomplete bitertensity of the factor
economic growth), субцялостната битертензивност на полезностния икономически растеж* (subcomplete bitertensity of the utility economic growth),
субцялостната битертензивност на стойностния икономически растеж* (subcomplete bitertensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна битертензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната постоянна интертензивност и субцялостната постоянна екстертензивност на
растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна
променлива битертензивност на икономическия растеж* (subcomplete
variable bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната променлива интертензивност и субцялостната променлива екстертензивност на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субцялостна времево-променлива битертензивност на икономическия
растеж* (subcomplete temporally-variable bitertensity of the economic growth) и
субцялостна невремево-променлива битертензивност на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable bitertensity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостената променлива битертензивност са (а)
субцялостната покачваща се битертензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising bitertensity of the economic growth) (общо понятие за
субцялостна покачваща се интертензивност и субцялостна покачващ асе екстертензивност на растежа), което е субцялостна битертензификация на икономическия растеж, и (б) субцялостната спадаща битертензивност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (subcomplete subsiding bitertensity of the economic
growth) (общо понятие за субцялостна спадаща интертензивност и субцялостна
спадаща екстертензивност на растежа), което е субцялостна суббитертензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната постоянна и субцялостната покачваща се битертензивност образуват понятието за
субцялостна неспадаща битертензивност на икономическия растеж*
(subcomplete unsubsiding bitertensity of the economic growth) [което е субцялостна несуббитертензификация на икономическия растеж* (subcomplete
unsubbitertensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и
субцялостната спадаща битертензивност образуват понятието за субцялостна
непокачваща се битертензивност на икономическия растеж* (subcomplete
unraising bitertensity of the economic growth) [което е субцялостна небитертензификация на икономическия растеж* (subcomplete unbitertensification
of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete bitertensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субцялостна интертензификация на икономическия растеж и субцялостна екстертензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната битертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субцялостния битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субцялостния битертензитет в сравнение с намаляването на
темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна битертензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete bitertensisufication of the
economic growth) [което е същото като субцялостно битертензифициране на
икономическия растеж* (subcomplete bitertensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва субцялостна битертензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete bitertensidefication of the economic growth).
Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete extensity of the economic growth) (*) – екстензивност на
икономическия растеж E, чието значение е по-малко от единица; относително
изразено участие E < 1 на някакъв екстензивен фактор на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензивността на икономическия растеж, която допълва субцялостния екстензивност до единица, е инекстратензивността на
икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната
екстензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субцялостния
екстензитет на икономическия растеж e < y и темпа на растежа. Съставки на
субцялостената екстензивност са предимствената екстензивност на икономическия растеж, балансираната екстензивност на икономическия растеж,
миноритарната екстензивност на икономическия растеж, безналичната екстензивност на икономическия растеж, деекстензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната екстензивност са субцялостната екстензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete extensity
of the product economic growth), субцялостната екстензивност на факторовия икономически растеж* (subcomplete extensity of the factor economic
growth), субцялостната екстензивност на полезностния икономически
растеж* (subcomplete extensity of the utility economic growth), субцялостната
екстензивност на стойностния икономически растеж* (subcomplete extensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна екстензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant
extensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна променлива екстензивност на икономическия растеж* (subcomplete variable extensity of the economic growth) (която е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостна времево-променлива екстензивност на икономическия растеж* (subcomplete
temporally-variable extensity of the economic growth) и субцялостна невремевопроменлива екстензивност на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable extensity of the economic growth)]. Разновидности на субця198
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостената променлива екстензивност са (а) субцялостната покачваща се екстензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising extensity of the
economic growth), което е субцялостна екстензификация на икономическия
растеж, и (б) субцялостната спадаща екстензивност на икономическия
растеж* (subcomplete subsiding extensity of the economic growth), което е субцялостна субекстензификация на икономическия растеж. В своята общност
субцялостната постоянна и субцялостната покачваща се екстензивност образуват понятието за субцялостна неспадаща екстензивност на икономическия
растеж* (subcomplete unsubsiding extensity of the economic growth) [което е
субцялостна несубекстензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubextensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и
субцялостната спадаща екстензивност образуват понятието за субцялостна
непокачващ се екстензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising extensity of the economic growth) [което е субцялостна неекстензификация на икономическия растеж* (subcomplete unextensification of the
economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА ЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete extensification of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субцялостния екстензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субцялостния екстензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна екстензисуфикация на
икономическия растеж* (subcomplete extensisufication of the economic growth)
[което е същото като субцялостно екстензифициране на икономическия
растеж* (subcomplete extensifing of the economic growth)], а при случай (б) се
извършва субцялостна екстензидефикация на икономическия растеж*
(subcomplete extensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete extertensity of the economic growth) (*) – екстертензивност на икономическия растеж N, чието значение е по-малко от единица;
относително изразено положително участие N < 1 на някакъв външен фактор
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензивността на икономическия
растеж, която допълва субцялостния екстертензивност до единица, е реинтертензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната екстертензивност на икономическия растеж. Тя
е частното между субцялостния екстертензитет на икономическия растеж n
< y и темпа на растежа. Съставки на субцялостената екстертензивност са предимствената екстертензивност на икономическия растеж, балансираната
екстертензивност на икономическия растеж, миноритарната екстертензивност на икономическия растеж, безналичната екстертензивност на икономическия растеж, деекстертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната екстертензивност са субцялостната екстертензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete extertensity of the product economic growth), субцялостната екстертензивност
на факторовия икономически растеж* (subcomplete extertensity of the factor
economic growth), субцялостната екстертензивност на полезностния икономически растеж* (subcomplete extertensity of the utility economic growth),
субцялостната екстертензивност на стойностния икономически растеж* (subcomplete extertensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна екстертензивност на икономическия растеж* (subcomplete
constant extertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субцялостна променлива екстертензивност на
икономическия растеж* (subcomplete variable extertensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субцялостна времево-променлива екстертензивност на икономическия
растеж* (subcomplete temporally-variable extertensity of the economic growth) и
субцялостна невремево-променлива екстертензивност на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable extertensity of the economic
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth)]. Разновидности на субцялостената променлива екстертензивност са
(а) субцялостната покачваща се екстертензивност на икономическия
растеж* (subcomplete raising extertensity of the economic growth), което е субцялостна екстертензификация на икономическия растеж, и (б) субцялостна
спадаща екстертензивност на икономическия растеж* (subcomplete subsiding extertensity of the economic growth), което е субцялостна субекстертензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната постоянна и субцялостна покачваща се екстертензивност образуват понятието за
субцялостна неспадаща екстертензивност на икономическия растеж*
(subcomplete unsubsiding extertensity of the economic growth) [което е субцялостна несубекстертензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubextertensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна
и субцялостната спадаща екстертензивност образуват понятието за субцялостна непокачваща се екстертензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising extertensity of the economic growth) [което е субцялостна
неекстертензификация на икономическия растеж* (subcomplete unextertensification of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА ЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete extertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната екстертензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субцялостния екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субцялостния екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна екстертензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete extertensisufication
of the economic growth) [което е същото като субцялостно екстертензифициране на икономическия растеж* (subcomplete extertensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва субцялостна екстертензидефикация
на икономическия растеж* (subcomplete extertensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete extratensity of the economic growth) (*) – екстратензивност на икономическия растеж H, чието значение е по-малко от единица;
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително изразено положително участие H < 1 на някакъв екстратензивен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при
осъществяването на икономическия растеж. Екстензивността на икономическия растеж, която допълва субцялостния екстратензивност до единица, е
инекстензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната екстратензивност на икономическия растеж. Тя
е частното между субцялостния екстратензитет на икономическия растеж h
< y и темпа на растежа. Съставки на субцялостената екстратензивност са предимствената екстратензивност на икономическия растеж, балансираната
екстратензивност на икономическия растеж, миноритарната екстратензивност на икономическия растеж, безналичната екстратензивност на икономическия растеж, детензивността на икономическия растеж (съкратено
от деекстратензивност на икономическия растеж).
Разновидности на субцялостната екстратензивност са субцялостната екстратензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete extratensity of the product economic growth), субцялостната екстратензивност
на факторовия икономически растеж* (subcomplete extratensity of the factor
economic growth), субцялостната екстратензивност на полезностния икономически растеж* (subcomplete extratensity of the utility economic growth),
субцялостната екстратензивност на стойностния икономически растеж* (subcomplete extratensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна екстратензивност на икономическия растеж* (subcomplete
constant extratensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субцялостна променлива екстратензивност на
икономическия растеж* (subcomplete variable extratensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субцялостна времево-променлива екстратензивност на икономическия
растеж* (subcomplete temporally-variable extratensity of the economic growth) и
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостна невремево-променлива екстратензивност на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable extratensity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостената променлива екстратензивност са
(а) субцялостната покачваща се екстратензивност на икономическия
растеж* (subcomplete raising extratensity of the economic growth), което е субцялостна екстратензификация на икономическия растеж, и (б) субцялостна
спадаща екстратензивност на икономическия растеж* (subcomplete subsiding extratensity of the economic growth), което е субцялостна субекстратензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната постоянна и субцялостна покачваща се екстратензивност образуват понятието за
субцялостна неспадаща екстратензивност на икономическия растеж*
(subcomplete unsubsiding extratensity of the economic growth) [което е субцялостна несубекстратензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubextratensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна
и субцялостната спадаща екстратензивност образуват понятието за субцялостна непокачваща се екстратензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising extratensity of the economic growth) [което е субцялостна
неекстратензификация на икономическия растеж* (subcomplete unextratensification of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА ЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete extratensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната екстратензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субцялостния екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субцялостния екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна екстратензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete extratensisufication
of the economic growth) [което е същото като субцялостно екстратензифициране на икономическия растеж* (subcomplete extratensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва субцялостна екстратензидефикация
на икономическия растеж* (subcomplete extratensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete intertensity of the economic growth) (*) – интертензивност
на икономическия растеж M, чието значение е по-малко от единица; относително изразено участие M < 1 на някакъв вътрешен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва субцялостния интертензивност до единица, е инекстертензивността на
икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната
интертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субцялостния интертензитет на икономическия растеж m < y и темпа на растежа.
Съставки на субцялостената интертензивност са предимствената интертензивност на икономическия растеж, балансираната интертензивност на икономическия растеж, миноритарната интертензивност на икономическия
растеж, безналичната интертензивност на икономическия растеж, деинтертензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната интертензивност са субцялостната интертензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete intertensity of the product economic growth), субцялостната интертензивност на
факторовия икономически растеж* (subcomplete intertensity of the factor
economic growth), субцялостната интертензивност на полезностния икономически растеж* (subcomplete intertensity of the utility economic growth),
субцялостната интертензивност на стойностния икономически растеж* (subcomplete intertensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна интертензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant intertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна променлива интертензивност на икономическия растеж* (subcomplete variable intertensity of the economic growth)
(която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялос204
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тна времево-променлива интертензивност на икономическия растеж*
(subcomplete temporally-variable intertensity of the economic growth) и субцялостна невремево-променлива интертензивност на икономическия растеж* (subcomplete non-temporally-variable intertensity of the economic growth)].
Разновидности на субцялостената променлива интертензивност са (а) субцялостната покачваща се интертензивност на икономическия растеж*
(subcomplete raising intertensity of the economic growth), което е субцялостна
интертензификация на икономическия растеж, и (б) субцялостната спадаща интертензивност на икономическия растеж* (subcomplete subsiding
intertensity of the economic growth), което е субцялостна субинтертензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната постоянна и
субцялостната покачваща се интертензивност образуват понятието за субцялостна неспадаща интертензивност на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding intertensity of the economic growth) [което е субцялостна несубинтертензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubintertensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и субцялостната спадаща интертензивност образуват понятието за субцялостна непокачващ се интертензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising intertensity of the economic growth) [което е субцялостна неинтертензификация на икономическия растеж* (subcomplete unintertensification of the
economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete intertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субцялостната интертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на субцялостния интертензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субцялостния интертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна интертензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete intertensisufication of
the economic growth) [което е същото като субцялостно интертензифициране на икономическия растеж* (subcomplete intertensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва субцялостна интертензидефикация
на икономическия растеж* (subcomplete intertensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete catensity of the economic growth) (*) – катензивност на икономическия растеж I, чието значение е по-малко от единица; относително изразено
участие I < 1 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в
неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти)
се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Оптензивността на икономическия растеж, която допълва субцялостния катензивност до единица, е иноптензивността на икономическия растеж.
Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната катензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субцялостния катензитет на икономическия растеж i < y и темпа на растежа. Съставки на субцялостената катензивност са предимствената катензивност на икономическия растеж, балансираната катензивност на икономическия растеж, миноритарната катензивност на икономическия растеж, безналичната катензивност на икономическия растеж, декатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната катензивност са субцялостната катензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete catensity of the
product economic growth), субцялостната катензивност на факторовия
икономически растеж* (subcomplete catensity of the factor economic growth),
субцялостната катензивност на полезностния икономически растеж*
(subcomplete catensity of the utility economic growth), субцялостната катензивност на стойностния икономически растеж* (subcomplete catensity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна катензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant
catensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна променлива катензивност на икономическия
растеж* (subcomplete variable catensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостна времевопроменлива катензивност на икономическия растеж* (subcomplete tempo206
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------rally-variable catensity of the economic growth) и субцялостна невремевопроменлива катензивност на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable catensity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостената променлива катензивност са (а) субцялостната покачваща се катензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising catensity of the
economic growth), което е субцялостна катензификация на икономическия
растеж, и (б) субцялостната спадаща катензивност на икономическия
растеж* (subcomplete subsiding catensity of the economic growth), което е субцялостна субкатензификация на икономическия растеж. В своята общност
субцялостната постоянна и субцялостната покачваща се катензивност образуват понятието за субцялостна неспадаща катензивност на икономическия
растеж* (subcomplete unsubsiding catensity of the economic growth) [което е
субцялостна несубкатензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubcatensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и
субцялостната спадаща катензивност образуват понятието за субцялостна непокачващ се катензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising catensity of the economic growth) [което е субцялостна некатензификация
на икономическия растеж* (subcomplete uncatensification of the economic
growth)].
СУБЦЯЛОСТНА КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete catensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната катензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субцялостния катензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субцялостния катензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субцялостна катензисуфикация на
икономическия растеж* (subcomplete catensisufication of the economic growth)
[което е същото като субцялостно катензифициране на икономическия
растеж* (subcomplete catensifing of the economic growth)], а при случай (б) се
извършва субцялостна катензидефикация на икономическия растеж*
(subcomplete catensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete qualitensity of the economic growth) (*) – квалитензивност
на икономическия растеж R, чието значение е по-малко от единица; относително изразено положително участие R < 1 на някакъв качествен фактор на
икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензивността на икономическия
растеж, която допълва субцялостния квалитензивност до единица, е инквантитензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната квалитензивност на икономическия растеж. Тя е
частното между субцялостния квалитензитет на икономическия растеж r < y
и темпа на растежа. Съставки на субцялостената квалитензивност са предимствената квалитензивност на икономическия растеж, балансираната квалитензивност на икономическия растеж, миноритарната квалитензивност на
икономическия растеж, безналичната квалитензивност на икономическия
растеж, деквалитензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната квалитензивност са субцялостната
квалитензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete
qualitensity of the product economic growth), субцялостната квалитензивност
на факторовия икономически растеж* (subcomplete qualitensity of the factor
economic growth), субцялостната квалитензивност на полезностния икономически растеж* (subcomplete qualitensity of the utility economic growth),
субцялостната квалитензивност на стойностния икономически растеж*
(subcomplete qualitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна квалитензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant qualitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субцялостна променлива квалитензивност на
икономическия растеж* (subcomplete variable qualitensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостна времево-променлива квалитензивност на икономическия
растеж* (subcomplete temporally-variable qualitensity of the economic growth) и
субцялостна невремево-променлива квалитензивност на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable qualitensity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостената променлива квалитензивност са (а)
субцялостната покачваща се квалитензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising qualitensity of the economic growth), което е субцялостна квалитензификация на икономическия растеж, и (б) субцялостна
спадаща квалитензивност на икономическия растеж* (subcomplete subsiding qualitensity of the economic growth), което е субцялостна субквалитензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната постоянна
и субцялостна покачваща се квалитензивност образуват понятието за субцялостна неспадаща квалитензивност на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding qualitensity of the economic growth) [което е субцялостна несубквалитензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubqualitensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и субцялостната спадаща квалитензивност образуват понятието за субцялостна непокачваща се квалитензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising qualitensity of the economic growth) [което е субцялостна неквалитензификация на икономическия растеж* (subcomplete unqualitensification of the
economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete qualitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната квалитензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субцялостния квалитензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субцялостния квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна квалитензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete qualitensisufication of the
economic growth) [което е същото като субцялостно квалитензифициране на
икономическия растеж* (subcomplete qualitensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва субцялостна квалитензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete qualitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete quantitensity of the economic growth) (*) – квантитензивност на икономическия растеж Q, чието значение е по-малко от единица;
относително изразено участие Q < 1 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж),
чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензивността на икономическия растеж,
която допълва субцялостния квантитензивност до единица, е инквалитензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
субхипергенната квантитензивност на икономическия растеж. Тя е частното
между субцялостния квантитензитет на икономическия растеж q < y и темпа на растежа. Съставки на субцялостената квантитензивност са предимствената квантитензивност на икономическия растеж, балансираната квантитензивност на икономическия растеж, миноритарната квантитензивност
на икономическия растеж, безналичната квантитензивност на икономическия растеж, деквантитензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната квантитензивност са субцялостната
квантитензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete
quantitensity of the product economic growth), субцялостната квантитензивност на факторовия икономически растеж* (subcomplete quantitensity of the
factor economic growth), субцялостната квантитензивност на полезностния икономически растеж* (subcomplete quantitensity of the utility economic
growth), субцялостната квантитензивност на стойностния икономически растеж* (subcomplete quantitensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна квантитензивност на икономическия растеж* (subcomplete
constant quantitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и субцялостна променлива квантитензивност на
икономическия растеж* (subcomplete variable quantitensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостна времево-променлива квантитензивност на икономическия
растеж* (subcomplete temporally-variable quantitensity of the economic growth)
и субцялостна невремево-променлива квантитензивност на икономическия растеж* (subcomplete non-temporally-variable quantitensity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостената променлива квантитензивност са
(а) субцялостната покачваща се квантитензивност на икономическия
растеж* (subcomplete raising quantitensity of the economic growth), което е субцялостна квантитензификация на икономическия растеж, и (б) субцялостната спадаща квантитензивност на икономическия растеж* (subcomplete
subsiding quantitensity of the economic growth), което е субцялостна субквантитензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната
постоянна и субцялостната покачваща се квантитензивност образуват понятието за субцялостна неспадаща квантитензивност на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding quantitensity of the economic growth) [което е
субцялостна несубквантитензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubquantitensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и субцялостната спадаща квантитензивност образуват понятието за
субцялостна непокачващ се квантитензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising quantitensity of the economic growth) [което е субцялостна неквантитензификация на икономическия растеж* (subcomplete
unquantitensification of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete quantitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната квантитензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на субцялостния квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на субцялостния квантитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна квантитензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete quantitensisufication of the economic growth) [което е същото като субцялостно квантитензифициране на икономическия растеж* (subcomplete quantitensifing of the
economic growth)], а при случай (б) се извършва субцялостна квантитензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete quantitensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete cotensity of the economic growth) (*) – котензивност на икономическия растеж CO, чието значение е по-малко от единица; относително изразено положително участие CO < 1 на някакъв допълващ (към това на фитензивността на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в
неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти)
се измерва ролята на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензивността на икономическия растеж, която допълва субцялостния котензивност до единица, е инфитензивността на икономическия
растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната котензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субцялостния котензитет на икономическия растеж co < y и темпа на растежа. Съставки на субцялостената котензивност са предимствената котензивност на икономическия
растеж, балансираната котензивност на икономическия растеж, миноритарната котензивност на икономическия растеж, безналичната котензивност на икономическия растеж, декотензивността на икономическия растеж.
Форми на проявление на субцялостната котензивност (вж. икономическа
форма) са субцялостната квалитензивност на икономическия растеж, субцялостната екстратензивност на икономическия растеж, субцялостната оптензивност на икономическия растеж, субцялостната екстертензивност на
икономическия растеж. Разновидности на субцялостната котензивност са още
субцялостната котензивност на продуктовия икономически растеж*
(subcomplete cotensity of the product economic growth), субцялостната котензивност на факторовия икономически растеж* (subcomplete cotensity of the
factor economic growth), субцялостната котензивност на полезностния
икономически растеж* (subcomplete cotensity of the utility economic growth),
субцялостната котензивност на стойностния икономически растеж*
(subcomplete cotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).

212

1641

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна котензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant
cotensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна променлива котензивност на икономическия
растеж* (subcomplete variable cotensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостна времевопроменлива котензивност на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable cotensity of the economic growth) и субцялостна невремевопроменлива котензивност на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable cotensity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостената променлива котензивност са (а) субцялостната покачваща се котензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising cotensity of the
economic growth), което е субцялостна котензификация на икономическия
растеж, и (б) субцялостна спадаща котензивност на икономическия растеж* (subcomplete subsiding cotensity of the economic growth), което е субцялостна субкотензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната постоянна и субцялостна покачваща се котензивност образуват понятието за субцялостна неспадаща котензивност на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding cotensity of the economic growth) [което е субцялостна несубкотензификация на икономическия растеж* (subcomplete
unsubcotensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и субцялостната спадаща котензивност образуват понятието за субцялостна непокачваща се котензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising cotensity of the economic growth) [което е субцялостна некотензификация
на икономическия растеж* (subcomplete uncotensification of the economic
growth)].
СУБЦЯЛОСТНА КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete cotensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната котензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субцялостния котензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субцялостния котензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субцялостна котензисуфикация на
икономическия растеж* (subcomplete cotensisufication of the economic growth)
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[което е същото като субцялостно котензифициране на икономическия
растеж* (subcomplete cotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се
извършва субцялостна котензидефикация на икономическия растеж*
(subcomplete cotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete creatensity of the economic growth) (*) – креатензивност на
икономическия растеж D < 1, който е общо понятие за субцялостна екстензивност на икономическия растеж и субцялостна екстратензивност на икономическия растеж; креатензивност на икономическия растеж D, чието значение е по-малко от единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната креатензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субцялостния креатензитет на икономическия растеж d < y и темпа на
икономическия растеж y. Съставки на субцялостената креатензивност са предимствената креатензивност на икономическия растеж, балансираната
креатензивност на икономическия растеж, миноритарната креатензивност
на икономическия растеж, безналичната креатензивност на икономическия
растеж, декреатензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната креатензивност са субцялостната креатензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete creatensity of the product economic growth), субцялостната креатензивност на
факторовия икономически растеж* (subcomplete creatensity of the factor
economic growth), субцялостната креатензивност на полезностния икономически растеж* (subcomplete creatensity of the utility economic growth), субцялостната креатензивност на стойностния икономически растеж*
(subcomplete creatensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна креатензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------постоянна екстензивност и субцялостната постоянна екстратензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна
променлива креатензивност на икономическия растеж* (subcomplete variable creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната
променлива екстензивност и субцялостната променлива екстратензивност на
растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч.
субцялостна времево-променлива креатензивност на икономическия
растеж* (subcomplete temporally-variable creatensity of the economic growth) и
субцялостна невремево-променлива креатензивност на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable creatensity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостената променлива креатензивност са (а)
субцялостната покачваща се креатензивност на икономическия растеж*
(subcomplete raising creatensity of the economic growth) (общо понятие за
субцялостна покачваща се екстензивност и субцялостна покачващ асе
екстратензивност на растежа), което е субцялостна креатензификация на
икономическия растеж, и (б) субцялостната спадаща креатензивност на
икономическия растеж* (subcomplete subsiding creatensity of the economic
growth) (общо понятие за субцялостна спадаща екстензивност и субцялостна
спадаща
екстратензивност
на
растежа),
което
е
субцялостна
субкреатензификация на икономическия растеж. В своята общност
субцялостната постоянна и субцялостната покачваща се креатензивност
образуват понятието за субцялостна неспадаща креатензивност на
икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding creatensity of the economic
growth) [което е субцялостна несубкреатензификация на икономическия
растеж* (subcomplete unsubcreatensification of the economic growth)], а
субцялостната постоянна и субцялостната спадаща креатензивност образуват
понятието за субцялостна непокачваща се креатензивност на
икономическия растеж* (subcomplete unraising creatensity of the economic
growth) [което е субцялостна некреатензификация на икономическия растеж* (subcomplete uncreatensification of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete creatensification of the economic growth) (*) – общо понятие за субцялостна екстензификация на икономическия растеж и субцялостна екстратензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната креатензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по215
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бързото увеличаване на субцялостния креатензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субцялостния креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна креатензисуфикация
на икономическия растеж* (subcomplete creatensisufication of the economic
growth) [което е същото като субцялостно креатензифициране на икономическия растеж* (subcomplete creatensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субцялостна креатензидефикация на икономическия
растеж* (subcomplete creatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete optensity of the economic growth) (*) – оптензивност на икономическия растеж A, чието значение е по-малко от единица; относително изразено положително участие A < 1 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж),
чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензивността на икономическия растеж,
която допълва субцялостния оптензивност до единица, е инкатензивността
на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната
оптензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субцялостния
оптензитет на икономическия растеж a < y и темпа на растежа. Съставки на
субцялостената оптензивност са предимствената оптензивност на икономическия растеж, балансираната оптензивност на икономическия растеж, миноритарната оптензивност на икономическия растеж, безналичната оптензивност на икономическия растеж, деоптензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната оптензивност са субцялостната оптензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete optensity of
the product economic growth), субцялостната оптензивност на факторовия
икономически растеж* (subcomplete optensity of the factor economic growth),
субцялостната оптензивност на полезностния икономически растеж*
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до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subcomplete optensity of the utility economic growth), субцялостната оптензивност на стойностния икономически растеж* (subcomplete optensity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна оптензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant
optensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна променлива оптензивност на икономическия
растеж* (subcomplete variable optensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостна времевопроменлива оптензивност на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable optensity of the economic growth) и субцялостна невремевопроменлива оптензивност на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable optensity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостената променлива оптензивност са (а) субцялостната покачваща се оптензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising optensity of the
economic growth), което е субцялостна оптензификация на икономическия
растеж, и (б) субцялостна спадаща оптензивност на икономическия растеж* (subcomplete subsiding optensity of the economic growth), което е субцялостна субоптензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната постоянна и субцялостна покачваща се оптензивност образуват понятието за субцялостна неспадаща оптензивност на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding optensity of the economic growth) [което е субцялостна несубоптензификация на икономическия растеж* (subcomplete
unsuboptensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и субцялостната спадаща оптензивност образуват понятието за субцялостна непокачваща се оптензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising optensity of the economic growth) [което е субцялостна неоптензификация
на икономическия растеж* (subcomplete unoptensification of the economic
growth)].
СУБЦЯЛОСТНА ОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete optensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната оптензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по217
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бързото увеличаване на субцялостния оптензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субцялостния оптензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субцялостна оптензисуфикация на
икономическия растеж* (subcomplete optensisufication of the economic
growth) [което е същото като субцялостно оптензифициране на икономическия растеж* (subcomplete optensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субцялостна оптензидефикация на икономическия
растеж* (subcomplete optensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete retensity of the economic growth) (*) – ретензивност на икономическия растеж J < 1, който е общо понятие за субцялостна катензивност на
икономическия растеж и субцялостна оптензивност на икономическия растеж; ретензивност на икономическия растеж J, чието значение е по-малко от
единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия
растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на субхипергенната ретензивност на икономическия растеж. Тя е частното между субцялостния ретензитет на икономическия растеж j < y и темпа на икономическия растеж y.
Съставки на субцялостената ретензивност са предимствената ретензивност
на икономическия растеж, балансираната ретензивност на икономическия
растеж, миноритарната ретензивност на икономическия растеж, безналичната ретензивност на икономическия растеж, деретензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната ретензивност са субцялостната ретензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete retensity of the
product economic growth), субцялостната ретензивност на факторовия
икономически растеж* (subcomplete retensity of the factor economic growth),
субцялостната ретензивност на полезностния икономически растеж*
(subcomplete retensity of the utility economic growth), субцялостната ретензивност на стойностния икономически растеж* (subcomplete retensity of
the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна ретензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant
retensity of the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната постоянна катензивност и субцялостната постоянна оптензивност на растежа и е
понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна променлива
ретензивност на икономическия растеж* (subcomplete variable retensity of
the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната променлива катензивност и субцялостната променлива оптензивност на растежа и понятие на
нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостна времевопроменлива ретензивност на икономическия растеж* (subcomplete temporally-variable retensity of the economic growth) и субцялостна невремевопроменлива ретензивност на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable retensity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостената променлива ретензивност са (а) субцялостната покачваща се ретензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising retensity of the
economic growth) (общо понятие за субцялостна покачваща се катензивност и
субцялостна покачващ асе оптензивност на растежа), което е субцялостна ретензификация на икономическия растеж, и (б) субцялостната спадаща ретензивност на икономическия растеж* (subcomplete subsiding retensity of
the economic growth) (общо понятие за субцялостна спадаща катензивност и
субцялостна спадаща оптензивност на растежа), което е субцялостна субретензификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната
постоянна и субцялостната покачваща се ретензивност образуват понятието за
субцялостна неспадаща ретензивност на икономическия растеж* (subcomplete unsubsiding retensity of the economic growth) [което е субцялостна несубретензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubretensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и субцялостната
спадаща ретензивност образуват понятието за субцялостна непокачваща се
ретензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising retensity of
the economic growth) [което е субцялостна неретензификация на икономическия растеж* (subcomplete unretensification of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete retensification of the economic growth) (*) – общо понятие
за субцялостна катензификация на икономическия растеж и субцялостна
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
субцялостния ретензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субцялостния ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай
(а) се извършва субцялостна ретензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete retensisufication of the economic growth) [което е същото
като субцялостно ретензифициране на икономическия растеж* (subcomplete retensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва субцялостна ретензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete retensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subbitensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субцялостна субфитензификация на икономическия растеж и субцялостна субкотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната битензивност на икономическия растеж, който е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субцялостния битензитет на икономическия растеж в сравнение
с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на
субцялостния битензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа.
При случай (а) се извършва субцялостна суббитензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subbitensisufication of the economic growth), а
при случай (б) се извършва субцялостна суббитензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete subbitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subbitertensification of the economic growth) (*) –
общо понятие за субцялостна субинтертензификация на икономическия растеж и субцялостна субекстертензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната битертензивност на икономическия растеж, който е
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на субцялостния битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субцялостния битертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна суббитертензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subbitertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субцялостна суббитертензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete subbitertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subextensification of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субцялостния екстензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на субцялостния екстензитет в сравнение с намаляването на темпа
на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субекстензисуфикация
на икономическия растеж* (subcomplete subextensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субцялостна субекстензидефикация на
икономическия растеж* (subcomplete subextensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subextertensification of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната екстертензивност на икономическия растеж, която
е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е
(а) от по-бавното увеличаване на субцялостния екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бързото намаляване на субцялостния екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субекстертензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subextertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субцялостна
субекстертензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete subex221
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subextratensification of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната екстратензивност на икономическия растеж, която
е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е
(а) от по-бавното увеличаване на субцялостния екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бързото намаляване на субцялостния екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субекстратензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subextratensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субцялостна
субекстратензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete subextratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subintertensification of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната интертензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на субцялостния интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субцялостния интертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субинтертензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subintertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субцялостна субинтертензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete subintertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subcatensification of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната катензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по222
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бавното увеличаване на субцялостния катензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субцялостния катензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субкатензисуфикация на
икономическия растеж* (subcomplete subcatensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субцялостна субкатензидефикация на
икономическия растеж* (subcomplete subcatensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subqualitensification of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната квалитензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на субцялостния квалитензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субцялостния квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субквалитензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subqualitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субцялостна субквалитензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete subqualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subquantitensification of the economic growth) (*)
– спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на субцялостната квантитензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субцялостния квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ.
(б) от по-бързото намаляване на субцялостния квантитензитет в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна
субквантитензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subquantitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субцялостна субквантитензидефикация на икономическия растеж* (subcom-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------plete subquantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subcotensification of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната котензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субцялостния котензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субцялостния котензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субкотензисуфикация на
икономическия растеж* (subcomplete subcotensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субцялостна субкотензидефикация на
икономическия растеж* (subcomplete subcotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subcreatensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субцялостна субекстензификация на икономическия растеж и
субцялостна субекстратензификация на икономическия растеж; спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната креатензивност на икономическия растеж, който е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субцялостния креатензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на субцялостния креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субкреатензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subcreatensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва субцялостна субкреатензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete subcreatensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete suboptensification of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната оптензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по224
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------бавното увеличаване на субцялостния оптензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субцялостния оптензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субоптензисуфикация на
икономическия растеж* (subcomplete suboptensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субцялостна субоптензидефикация на
икономическия растеж* (subcomplete suboptensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subretensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субцялостна субкатензификация на икономическия растеж и субцялостна субоптензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната ретензивност на икономическия растеж, който е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на субцялостния ретензитет на икономическия растеж в сравнение
с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на
субцялостния ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При
случай (а) се извършва субцялостна субретензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subretensisufication of the economic growth), а при
случай (б) се извършва субцялостна субретензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete subretensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subfitensification of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на субцялостния фитензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на субцялостния фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субфитензисуфикация на
икономическия растеж* (subcomplete subfitensisufication of the economic
growth), а при случай (б) се извършва субцялостна субфитензидефикация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (subcomplete subfitensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subhomeotensification of the economic growth) (*)
– общо понятие за субцялостна субквантитензификация на икономическия
растеж и субцялостна субквалитензификация на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, който е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на субцялостния хомеотензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на субцялостния хомеотензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна субхомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete subhomeotensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва субцялостна
субхомеотензидефикация на икономическия растеж* (subcomplete subhomeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(subcomplete fitensity of the economic growth) (*) – фитензивност на икономическия растеж FI, чието значение е по-малко от единица; относително изразено участие FI < 1 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия
растеж), чрез което (в проценти) се измерва ролята на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензивността на икономическия
растеж, която допълва субцялостния фитензивност до единица, е инкотензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
субхипергенната фитензивност на икономическия растеж. Тя е частното
между субцялостния фитензитет на икономическия растеж fi < y и темпа на
растежа. Съставки на субцялостената фитензивност са предимствената фи226
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност на икономическия растеж, балансираната фитензивност на икономическия растеж, миноритарната фитензивност на икономическия растеж, безналичната фитензивност на икономическия растеж, дефитензивността на икономическия растеж.
Форми на проявление на субцялостната фитензивност (вж. икономическа
форма) са субцялостната квантитензивност на икономическия растеж, субцялостната екстензивност на икономическия растеж, субцялостната катензивност на икономическия растеж, субцялостната интертензивност на
икономическия растеж. Разновидности на субцялостната фитензивност са
още субцялостната фитензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete fitensity of the product economic growth), субцялостната
фитензивност на факторовия икономически растеж* (subcomplete fitensity
of the factor economic growth), субцялостната фитензивност на полезностния икономически растеж* (subcomplete fitensity of the utility economic
growth), субцялостната фитензивност на стойностния икономически
растеж* (subcomplete fitensity of the value economic growth) (вж. продуктов
икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна фитензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant
fitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна променлива фитензивност на икономическия растеж* (subcomplete variable fitensity of the economic growth) (която е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. субцялостна времево-променлива фитензивност на икономическия растеж* (subcomplete
temporally-variable fitensity of the economic growth) и субцялостна невремевопроменлива фитензивност на икономическия растеж* (subcomplete nontemporally-variable fitensity of the economic growth)]. Разновидности на субцялостената променлива фитензивност са (а) субцялостната покачваща се
фитензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising fitensity of
the economic growth), което е субцялостна фитензификация на икономическия
растеж, и (б) субцялостната спадаща фитензивност на икономическия
растеж* (subcomplete subsiding fitensity of the economic growth), което е субцялостна субфитензификация на икономическия растеж. В своята общност
субцялостната постоянна и субцялостната покачваща се фитензивност образуват понятието за субцялостна неспадаща фитензивност на икономическия
растеж* (subcomplete unsubsiding fitensity of the economic growth) [което е
227
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостна несубфитензификация на икономическия растеж* (subcomplete unsubfitensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и
субцялостната спадаща фитензивност образуват понятието за субцялостна
непокачващ се фитензивност на икономическия растеж* (subcomplete unraising fitensity of the economic growth) [което е субцялостна нефитензификация на икономическия растеж* (subcomplete unfitensification of the
economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА ФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete fitensification of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостната фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субцялостния фитензитет на икономическия растеж
в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на субцялостния фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва субцялостна фитензисуфикация на
икономическия растеж* (subcomplete fitensisufication of the economic growth)
[което е същото като субцялостно фитензифициране на икономическия растеж* (subcomplete fitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се
извършва субцялостна фитензидефикация на икономическия растеж*
(subcomplete fitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete homeotensity of the economic growth) (*) – хомеотензивност на икономическия растеж O < 1, който е общо понятие за субцялостна квантитензивност на икономическия растеж и субцялостна квалитензивност на икономическия растеж; хомеотензивност на икономическия растеж
O, чието значение е по-малко от единица. Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
субхипергенната хомеотензивност на икономическия растеж. Тя е частното
между субцялостния хомеотензитет на икономическия растеж o < y и темпа
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж y. Съставки на субцялостената хомеотензивност са
предимствената хомеотензивност на икономическия растеж, балансираната хомеотензивност на икономическия растеж, миноритарната хомеотензивност на икономическия растеж, безналичната хомеотензивност на икономическия растеж, дехомеотензивността на икономическия растеж.
Разновидности на субцялостната хомеотензивност са субцялостната хомеотензивност на продуктовия икономически растеж* (subcomplete homeotensity of the product economic growth), субцялостната хомеотензивност
на факторовия икономически растеж* (subcomplete homeotensity of the factor economic growth), субцялостната хомеотензивност на полезностния
икономически растеж* (subcomplete homeotensity of the utility economic
growth), субцялостната хомеотензивност на стойностния икономически
растеж* (subcomplete homeotensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават субцялостна
постоянна хомеотензивност на икономическия растеж* (subcomplete constant homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната постоянна квантитензивност и субцялостната постоянна квалитензивност
на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и субцялостна променлива хомеотензивност на икономическия растеж* (subcomplete
variable homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за субцялостната променлива квантитензивност и субцялостната променлива квалитензивност на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в
т.ч. субцялостна времево-променлива хомеотензивност на икономическия
растеж* (subcomplete temporally-variable homeotensity of the economic growth)
и субцялостна невремево-променлива хомеотензивност на икономическия
растеж* (subcomplete non-temporally-variable homeotensity of the economic
growth)]. Разновидности на субцялостената променлива хомеотензивност са (а)
субцялостната покачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (subcomplete raising homeotensity of the economic growth) (общо понятие
за субцялостна покачваща се квантитензивност и субцялостна покачващ асе
квалитензивност на растежа), което е субцялостна хомеотензификация на
икономическия растеж, и (б) субцялостната спадаща хомеотензивност на
икономическия растеж* (subcomplete subsiding homeotensity of the economic
growth) (общо понятие за субцялостна спадаща квантитензивност и субцялостна спадаща квалитензивност на растежа), което е субцялостна субхомеотен229

1658

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зификация на икономическия растеж. В своята общност субцялостната постоянна и субцялостната покачваща се хомеотензивност образуват понятието за
субцялостна неспадаща хомеотензивност на икономическия растеж*
(subcomplete unsubsiding homeotensity of the economic growth) [което е субцялостна несубхомеотензификация на икономическия растеж* (subcomplete
unsubhomeotensification of the economic growth)], а субцялостната постоянна и
субцялостната спадаща хомеотензивност образуват понятието за субцялостна
непокачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (subcomplete
unraising homeotensity of the economic growth) [което е субцялостна нехомеотензификация на икономическия растеж* (subcomplete unhomeotensification
of the economic growth)].
СУБЦЯЛОСТНА ХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete homeotensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за субцялостна квантитензификация на икономическия растеж и
субцялостна квалитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на субцялостния хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на субцялостния хомеотензитет в сравнение с намаляването на
темпа на растежа. При случай (а) се извършва субцялостна хомеотензисуфикация на икономическия растеж* (subcomplete homeotensisufication of the
economic growth) [което е същото като субцялостно хомеотензифициране на
икономическия растеж* (subcomplete homeotensifing of the economic
growth)], а при случай (б) се извършва субцялостна хомеотензидефикация
на икономическия растеж* (subcomplete homeotensidefication of the economic
growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete bitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
субцялостно фитензивиране на икономическия растеж и субцялостно котензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния битензитет на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното битензивиране става по-бързо от на230
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растването на темпа на растежа, това е субцялостна битензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния битензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното битензивиране става по-бавно
от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна суббитензификация
на икономическия растеж (спадане на субцялостната битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete bitertensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субцялостно интертензивиране на икономическия растеж и субцялостно екстертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното битертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна битертензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния битертензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното битертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна суббитертензификация на икономическия растеж
(спадане на субцялостната битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО ЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete extensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното екстензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна екстензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния екстензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното екстензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това
е субцялостна субекстензификация на икономическия растеж (спадане на
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостната екстензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО ЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete extertensivition of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния екстертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното екстертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
субцялостна екстертензификация на икономическия растеж (покачване на
субцялостната екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване
на относителния дял на субцялостния екстертензитет в темпа на растежа), а
когато субцялостното екстертензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субцялостна субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната екстертензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния екстертензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО ЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete extratensivition of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния екстратензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното екстратензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
субцялостна екстратензификация на икономическия растеж (покачване на
субцялостната екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване
на относителния дял на субцялостния екстратензитет в темпа на растежа), а
когато субцялостното екстратензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е субцялостна субекстратензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната екстратензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния екстратензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete intertensivition of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното интертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
субцялостна интертензификация на икономическия растеж (покачване на
субцялостната интертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване
на относителния дял на субцялостния интертензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното интертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субцялостна субинтертензификация на икономическия
растеж (спадане на субцялостната интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния интертензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete catensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното катензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна катензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната
катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на субцялостния катензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното катензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна субкатензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на субцялостния катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete qualitensivition of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното квалитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна квалитензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния квалитензитет в темпа на растежа), а когато
субцялостното квалитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е субцялостна субквалитензификация на икономическия растеж
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(спадане на субцялостната квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete quantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субцялостния квантитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното квантитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа,
това е субцялостна квантитензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната квантитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния квантитензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното квантитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete cotensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното котензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна котензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната
котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на субцялостния котензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното котензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна субкотензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на субцялостния котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete creatensivition of the economic growth) (*) – общо понятие
за субцялостно екстензивиране на икономическия растеж и субцялостно екстратензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на ня234
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------каква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното креатензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна креатензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на
субцялостния креатензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното креатензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния креатензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО ОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete optensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното оптензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна оптензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната
оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на субцялостния оптензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното оптензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна субоптензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на субцялостния оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete retensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за
субцялостно катензивиране на икономическия растеж и субцялостно оптензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния ретензитет на
икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното ретензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна ретензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната ретензивност на икономи235
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния ретензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното ретензивиране става по-бавно
от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна субретензификация
на икономическия растеж (спадане на субцялостната ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subbitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субцялостно субфитензивиране на икономическия растеж и субцялостно субкотензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния
битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното суббитензивиране
става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна суббитензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
субцялостния битензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното суббитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна битензификация на икономическия растеж (увеличаване на субцялостната битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на субцялостния битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subbitertensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субцялостно субинтертензивиране на икономическия растеж и
субцялостно субекстертензивиране на икономическия растеж; спадане по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното суббитертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на субцялостния битертензитет в темпа на растежа), а когато
субцялостното суббитертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е субцялостна битертензификация на икономическия растеж
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(увеличаване на субцялостната битертензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субцялостния битертензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subextensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субекстензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субекстензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната екстензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния екстензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното субекстензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа,
това е субцялостна екстензификация на икономическия растеж (увеличаване
на субцялостната екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на субцялостния екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subextertensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния екстертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субекстертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субекстертензификация на икономическия растеж
(спадане на субцялостната екстертензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на субцялостния екстертензитет в темпа на
растежа), а когато субцялостното субекстертензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна екстертензификация на икономическия растеж (увеличаване на субцялостната екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subextratensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния екстратензитет на икономическия растеж, който е
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субекстратензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субекстратензификация на икономическия растеж
(спадане на субцялостната екстратензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на субцялостния екстратензитет в темпа на
растежа), а когато субцялостното субекстратензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна екстратензификация на икономическия растеж (увеличаване на субцялостната екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subintertensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субцялостния интертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субинтертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа,
това е субцялостна субинтертензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната интертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния интертензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното субинтертензивиране става по-бавно от спадането
на темпа на растежа, това е субцялостна интертензификация на икономическия растеж (увеличаване на субцялостната интертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subcatensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субкатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субкатензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния катензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното субкатензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това
е субцялостна катензификация на икономическия растеж (увеличаване на
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субцялостната катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subqualitensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на субцялостния квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното
субквалитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е
субцялостна субквалитензификация на икономическия растеж (спадане на
субцялостната квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субцялостния квалитензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното субквалитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна квалитензификация на икономическия растеж (увеличаване на субцялостната квалитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния квалитензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete subquantitensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния квантитензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субквантитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субквантитензификация на икономическия растеж
(спадане на субцялостната квантитензивност на икономическия растеж, т.е.
намаляване на относителния дял на субцялостния квантитензитет в темпа на
растежа), а когато субцялостното субквантитензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е субцялостна квантитензификация на
икономическия растеж (увеличаване на субцялостната квантитензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния
квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subcotensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно из239
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субкотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субкотензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния котензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното субкотензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това
е субцялостна котензификация на икономическия растеж (увеличаване на
субцялостната котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subcreatensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субцялостно субекстензивиране на икономическия растеж и субцялостно субекстратензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субкреатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния креатензитет в темпа на растежа), а когато
субцялостното субкреатензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е субцялостна креатензификация на икономическия растеж
(увеличаване на субцялостната креатензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на субцялостния креатензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete suboptensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субоптензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субоптензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния оптензитет в темпа на растежа), а когато субцялост240
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното субоптензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това
е субцялостна оптензификация на икономическия растеж (увеличаване на
субцялостната оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subretensivition of the economic growth) (*) – общо понятие за субцялостно субкатензивиране на икономическия растеж и субцялостно субоптензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния
ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от
темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субретензивиране
става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субретензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
субцялостния ретензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното субретензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна ретензификация на икономическия растеж (увеличаване на субцялостната ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния
дял на субцялостния ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subfitensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
субцялостния фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субфитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е субцялостна субфитензификация на икономическия растеж (спадане на субцялостната фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния фитензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното субфитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа,
това е субцялостна фитензификация на икономическия растеж (увеличаване
на субцялостната фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на субцялостния фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТНО СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete subhomeotensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субцялостно субквантитензивиране на икономическия растеж и
субцялостно субквалитензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното субхомеотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е
субцялостна субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на
субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на субцялостния хомеотензитет в темпа на растежа), а
когато субцялостното субхомеотензивиране става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е субцялостна хомеотензификация на икономическия
растеж (увеличаване на субцялостната хомеотензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния хомеотензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО ФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (subcomplete fitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялостния фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното фитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна фитензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния фитензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното фитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това
е субцялостна субфитензификация на икономическия растеж (спадане на
субцялостната фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО ХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (subcomplete homeotensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за субцялостно квантитензивиране на икономическия растеж и субцялостно квалитензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на субцялос242
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тния хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена
част от темпа на икономическия растеж. Когато субцялостното хомеотензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна хомеотензификация на икономическия растеж (покачване на субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на субцялостния хомеотензитет в темпа на растежа), а когато субцялостното хомеотензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е субцялостна субхомеотензификация на икономическия растеж
(спадане на субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на субцялостния хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУБЦЯЛОСТНО-БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subcompletely-bitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически растеж
(вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено
участие има субцялостната битензивност на икономическия растеж (вж. и
субцялостен битензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субцялостната битензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са
субцялостно-фитензивностният икономически растеж и субцялостнокотензивностният икономически растеж.
СУБЦЯЛОСТНО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subcompletely-bitertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
битерналната типология на битертензивностния икономически растеж
(вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие
има субцялостната битертензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен битертензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субцялостната битертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновиднос243
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти са субцялостно-интертензивностният икономически растеж и субцялостно-екстертензивностният икономически растеж.
СУБЦЯЛОСТНО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subcompletely-extensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстензивностния икономически растеж (вж.
креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
има субцялостната екстензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен екстензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субцялостната екстензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБЦЯЛОСТНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subcompletely-extertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
битерналната типология на екстертензивностния икономически растеж
(вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие
има субцялостната екстертензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен екстертензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субцялостната екстертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБЦЯЛОСТНО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subcompletely-extratensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
креативната бинарна типология на екстратензивностния икономически
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субцялостната екстратензивност на икономическия
растеж (вж. и субцялостен екстратензитет на икономическия растеж). То
се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субцялостната екстратензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТНО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subcompletely-intertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
битерналната типология на интертензивностния икономически растеж
(вж. битернална типология на икономическия растеж) определено участие
има субцялостната интертензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен интертензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субцялостната интертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБЦЯЛОСТНО-КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subcompletely-catensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на катензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има
субцялостната катензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен
катензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субцялостната
катензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБЦЯЛОСТНО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subcompletely-qualitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
хомеостазисната бинарна типология на квалитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има субцялостната квалитензивност на икономическия
растеж (вж. и субцялостен квалитензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субцялостната квалитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБЦЯЛОСТНО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subcompletely-quantitensitial economic growth) (*) – разновидност на
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има субцялостната квантитензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен квантитензитет на икономическия
растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че
общата им сума (заедно с това на субцялостната квантитензивност) е равна на
единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа
на растежа).
СУБЦЯЛОСТНО-КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subcompletely-cotensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически растеж
(вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено
участие има субцялостната котензивност на икономическия растеж (вж. и
субцялостен котензитет на икономическия растеж). То се придружава от
участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж
(положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на
субцялостната котензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБЦЯЛОСТНО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subcompletely-creatensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според
креативната бинарна типология на креатензивностния икономически
растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субцялостната креатензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен креатензитет на икономическия растеж). То се
придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума
(заедно с това на субцялостната креатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субцялостно-екстензивностният икономически растеж и субцялостно-екстратензивностният икономически растеж.
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТНО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subcompletely-optensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на оптензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има
субцялостната оптензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен
оптензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субцялостната
оптензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУБЦЯЛОСТНО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subcompletely-retensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на ретензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има
субцялостната ретензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен
ретензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в
темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни
или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субцялостната
ретензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субцялостнокатензивностният икономически растеж и субцялостно-оптензивностният
икономически растеж.
СУБЦЯЛОСТНО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(subcompletely-fitensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия
растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически растеж (вж.
аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има субцялостната фитензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен фитензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата им сума (заедно с това на субцялостната фитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна
форма изразява целия размер на темпа на растежа).
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File: от СУБУТВЪРДЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
до СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУБЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (subcompletely-homeotensitial economic growth) (*) – разновидност на
икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на хомеотензивностния икономически растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия
растеж) определено участие има субцялостната хомеотензивност на икономическия растеж (вж. и субцялостен хомеотензитет на икономическия растеж). То се придружава от участията в темпа и на други видове тензивност
на икономическия растеж (положителни или отрицателни), но така че общата
им сума (заедно с това на субцялостната хомеотензивност) е равна на единица
(тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са субцялостно-квантитензивностният икономически растеж и субцялостно-квалитензивностният икономически растеж.
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